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Innhold 

Dette dokumentet inneholder høringsuttaler til Utviklingsplan for Rogaland – regional 

planstrategi 2021-2024. Høringsuttalene forekommer her i den rekkefølgen de ble 

mottatt. Der hvor kommuner har hatt sin høringsuttale oppe til politisk behandling, 

vises vedtaksdokumentet her direkte etter innsendt saksfremlegg/administrativ uttale.  

1. Agder fylkeskommune 

2. Hjelmeland kommune  

3. Strand kommune 

4. Gjesdal kommune 

5. Husbanken 

6. Statens vegvesen 

7. Kystverket 

8. Nasjonalforeningen for folkehelsen 

9. Avinor 

10. Vestfold og Telemark fylkeskommune 

11. Senior Norge 

12. Time kommune  

13. Lysefjorden utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen 

14. Norsk kulturvernforbund 

15. SIVA 

16. BANE NOR 

17. Ryfylke friluftsråd 

18. Høgskulen på Vestlandet 

19. Stavanger kommune 

20. Rogaland idrettskrets 

21. FNF Rogaland 

22. Syklistenes landsforening Nord-Jæren og Ryfylke 

23. Museum Stavanger 

24. Fiskeridirektoratet 

25. Randaberg kommune 

26. Fylkesmannen 

27. Sandnes kommune 

28. Sola kommune 

29. Haugaland vekst 

30. Vindafjord kommune 

31. Eigersund kommune 
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Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 
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Dato: 26.05.2020 

Vår ref: 20/20463-2 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Manuel Birnbrich 

 

  

 

Svar fra Agder fylkeskommune til høring av Utviklingsplan for Rogaland - regional 
planstrategi 2021-2024  
 
 
Agder fylkeskommune takker for at vi fikk tilsendt utkast til Utviklingsplan for Rogaland – regional 
planstrategi 2021-2024. 
 
Vi har ingen merknader til planstrategien / utviklingsplanen og ønsker Rogaland fylkeskommune 
lykke til i det videre arbeidet med denne. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingvild Nina Skjong 
Avdelingsleder 
Plan 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Rogaland Fylkeskommune 
Postboks 130, Sentrum 
4001 Stavanger 
 
Att:  
 
 
 
Dykkar ref.. Vår ref. Arkivkode: Dato: 
 20/656-3/20/8760 K1 - 130 15.06.2020 

 
 

UTKAST TIL PLANSTRATEGI/UTVIKLINGSPLAN FOR ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 
Forslag til utviklingsplan/planstrategi var lagt til formannskapet i Hjelmeland for orientering i møte 
9.6. Dei såg ikkje behove for ein eigen politisk uttale i saka. Dei langsiktige måla og innsatsområda 
som vert presenterte i utviklingsplanen er langt på veg dei same som ligg til grunn for Hjelmeland sin 
nyleg vedtekne kommuneplan og forslag til planstrategi.  
 
Hjelmeland er den nest største kommunen i fylket, men likevel ein liten kommune med omsyn til 
innbyggjartal. Me vil peika på at nettopp fylkeskommmunen har ei viktig rolle i det å byggja 
fellesskap og alliansar for å nå dei langsiktige måla som er sette. Dei samfunnsfunksjonane som 
fylkeskommunen sjølv driftar, som td vidaregåande skule, kollektivtilbod og vegar, betyr sers mykje 
for vårt daglegliv.  Næringssatsing, folkehelse, regional utvikling og kulturarv er andre felt der 
fylkeskommunen har viktige roller som angår kommunen. Når det gjeld dei store omleggingane som 
må til framover, td i høve til omlegging til eit meis klimavenleg samfunn , vonar med 
fylkeskommunen vil ta ei aktiv rolle, jfr m.a. Hjelmeland kommune sin uttale til regionalplan for 
klimatilpasning.   
 
 
 
Med helsing 
Plan og forvaltning 
 
 
Haldis Karine Nilsen 
Plan- og forvaltningssjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ingen signatur 
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Rogaland fylkeskommune Regionalplanavdelingen 
Postboks 130 Sentrum
4001  STAVANGER

Deres ref.: Vår ref.: JournalpostID:   Arkivkode: Dato:
20/964-3 / KRIFAY 20/23857   130 30.06.2020

Utviklingsplan for Rogaland- høringsinspill 

Strand kommune viser til tilsendt høringsforslag for Utviklingsplan for Rogaland.

Kommunestyret behandlet høringsforslaget i møte 17. Juni 2020 og har følgende 
høringsinnspill, jfr. KOM-070/20:

“Strand kommune støtter forslag til Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-
2024 med følgende kommentarer.

Fylkeskommunen trekker frem partnerskap med forpliktende samarbeidsavtaler som en 
metode for å oppnå større innsats for gjennomføring. Det bør utvises forsiktighet i forhold til 
opprettelse av slike partnerskap. Selv om fylkeskommunens partnerskap for folkehelse 
fungerer bra, legger partnerskapsavtalen føringer for kommunens ressursbruk. For 
kommunene er det utfordrende å takke nei til deltakelse i partnerskap med fylkeskommunen, 
andre kommuner i Rogaland og fag- og kompetansemiljø, samt frivillige. Partnerskapet og 
samarbeidsavtalen bidrar til at kommunen prioriterer ressurser til et viktig tema, men binder 
ressurser til å følge opp partnerskapsavtalen og reduserer samtidig den lokale 
handlefriheten. Det er ikke ønskelig at denne modellen skal være den foretrukne løsningen 
for samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Rogaland. 

Strand kommune noterer seg at fylkeskommunen legger opp til aktiv og tilpasset veiledning 
og oppfølging av kommunene i Rogaland. Ulik tilnærming til oppfølging av storbykommuner, 
distriktskommuner og mellomstore kommuner blir trukket frem. Strand er positive til å delta i 
en tilpasset oppfølging sammen med andre mellomstore kommuner som kommunen 
opplever å felles interesser og utfordringer med. 

Fylkeskommunen har foreslått å avvente revisjon av fylkesdelplan for Preikestolområdet til 
avgjørelse om nasjonalpark er tatt. Dagens plan er fra tidlig 1990-tallet og oppleves å være 
utdatert. Strand kommune støtter forslaget om at nytt planområde omfatter Lysefjorden. 
Preikestolområdet med Lysefjorden er av regional, nasjonal og internasjonal interesse og er 
et regionalt viktig satsingsområde. I stedet for at planarbeidet skal settes på vent i påvente 
av avgjørelse om nasjonalpark eller ei, bør disse vurderingene avklares som en del av 
planarbeidet. Strand mener at denne planen må prioriteres revidert i et samarbeid med 
fylkeskommunen, Sandnes, Hjelmeland og Strand. Hjelmeland bør inngå i planrevisjonen 
spesielt knyttet til vurderinger av geografisk område for eventuell nasjonalpark.”

Med hilsen 
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Fay Veronika Kristensen
leder
Strategi og utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.
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Utviklingsplan for Rogaland - høringsinnspill fra Gjesdal kommune 

Forslaget til ny regional planstrategi – Utviklingsplan for Rogaland – angir gode overordna målsettinger 
for samfunnsutviklinga i Rogaland. Gjesdal kommune støtter opp om arbeidet med å nå disse målene.  
 
Gjesdal kommune har ingen kommentarer med spesiell betydning for selve planporteføljen til 
fylkeskommunen. Vi har likevel noen kommentarer til dokumentet for øvrig:  
 
Kollektivtransport 
Gjesdal kommune vil oppfordre Rogaland fylkeskommune til å framheve mobilitetsselskapet Kolumbus 
sin rolle i det tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidet med å nå de overordna målsettingene i planen.  
 
Her vil vi spesielt trekke fram videregående opplæring og gjennomføringsgrad som eksempel. Arbeidet 
som gjøres for å sikre økt gjennomføringsgrad i den videregående skolen har stor påvirkning på flere av 
utviklingstrekkene og -målene som nevnes i planen. Blant annet omstillingsbehov i næringslivet, 
reduksjon av sosial ulikhet og deltakelse i samfunnet for alle.  
 
Gjesdal kommune er blant kommunene i fylket med størst frafall i videregående opplæring. Vi støtter 
derfor at økt gjennomføringsgrad er et spesielt utvalgt satsingsområde. Det er trolig flere årsaker til at 
Gjesdal har hatt en dårlig utvikling når det gjelder dette. Rogaland fylkeskommune bør undersøke om 
for eksempel tilgjengeligheten til skolene er en faktor som spiller inn. Det kan tenkes at den fysiske 
avstanden til skolene, kombinert med begrenset kollektivtilbud, spiller inn på elevenes skole-motivasjon 
og vilje til å gjennomføre.  
 
Fylkeskommunen bør være oppmerksom på at ikke alle løsningene for å heve gjennomføringsgraden 
ligger i selve opplæringssektoren. Innsatsområdet «sørge for at flere gjennomfører videregående 
opplæring» bør omtale flere ulike aktører sin rolle i problemløsningen, og kanskje spesielt Kolumbus.  
 
Samarbeid for å nå målene 
Økt regionalt samarbeid trekkes fram som en forutsetning for at målene i utviklingsplanen skal nås. 
Gjesdal kommune støtter at dette vektlegges, og ønsker å bidra i samarbeidet. 
 
Økt samarbeid gjelder imidlertid ikke kun på tvers av kommunegrenser eller aktører, men også internt i 
den enkelte organisasjon. I Gjesdal kommune er økt tverrfaglig samarbeid et utpekt satsingsområde for 
at innbyggerene skal få gode tjenester. Det er et utfordrende satsingsområde. Rogaland fylkeskommune 
som regional samfunnsutvikler kan spille en viktig rolle i å støtte kommunene med å lykkes i det 
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tverrfaglige arbeidet. En forutsetning for at fylkeskommunen kan gi den støtten er at økt og bedret 
samarbeid vektlegges også i deres egen organisasjon. Dette bør bli vurdert synliggjort i kapittel 10.  
 
Kommentar til planoversikten i kapittel 11 
For å redusere antall planer og føringer som kommunene må følge med på er det ønskelig at antallet blir 
vurdert kritisk. Det er viktig at de ulike planene viser til relevante føringer i de andre, for på den måten 
hjelpe kommuner og andre med å se og forstå sammenhengen.  
 
Vi lurer på om mobilitetsstrategien og samferdselsstrategien burde blitt slått sammen til samme 
dokument?  
 
Medvirkning i fylkeskommunale planer 
Rogaland fylkeskommune har mange plandokumenter, og det er utfordrende for kommunene å følge 
med, både i utarbeidelsen av de og når de skal følges opp. Det er positivt at fylkeskommunen involverer 
kommunene i arbeidet, men det krever mye tid og innsats. Vi vil oppfordre fylkeskommunen til å legge 
opp medvirkningen på mest mulig håndterbar måte. Den digitale høringskonferansen til denne planen 
er et godt eksempel på effektiv informasjonsdeling, og kan med fordel benyttes oftere i framtiden.   
  
 
Med hilsen 
 
Tore Glette-Iversen 
   
   

Årstein Skjæveland 
Kommunalsjef kultur og 
samfunn 
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Høringsinnspill fra Husbanken 
Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024 

 
 
 

1. Innledning 
 

Husbanken vil med dette komme med høringsinnspill til Utviklingsplan for Rogaland - 
Regional planstrategi 2021-2024. Frist for høringsinnspill er 15.08.20.  
 
Bakgrunnen for innspillet er Husbankens samfunnsoppdrag som er å forebygge at 
folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg 
og beholde en egnet bolig. Husbanken forvalter viktige økonomiske virkemidler som 
bostøtte, tilskudd og lån. I tillegg støtter Husbanken opp om kommunene, frivillig 
sektor, byggsektoren og andre gjennom å utvikle kunnskap og overføre kompetanse.  
 
For å løse dette samfunnsoppdraget er Husbanken avhengig av en bred tilnærming 
til boligfeltet, og et tett samarbeid med både andre regionale statlige aktører, 
fylkeskommuner og kommuner.  
 
Gjennom den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd 2014-2020 har 
Husbanken et ansvar for å koordinere det boligsosiale arbeidet både nasjonalt og 
regionalt. På regionalt nivå innebærer dette et tett samarbeid med andre regionale 
statlige aktører og kommuner. Husbanken har gjennom Husbankens 
kommuneprogram 2016-2020 inngått et flerårig samarbeid med utvalgte kommuner i 
regionen for å nå målene i den nasjonale strategien.  
 
Våre programkommuner (samarbeidskommuner) i Rogaland er Haugesund, Karmøy, 
Stavanger, Sandnes og Eigersund. I tillegg er Sola kommune (sammen med 
Haugesund) med i et prosjektsamarbeid om gjennomføring av Tiltaksplan for Bolig 
for velferd 2018-2020.  
 
Husbankens kommuneprogram gir retning og rammer for samarbeidet med 
kommunene. Kommuneprogrammet er et systematisk, målrettet og langsiktig 
samarbeid mellom Husbanken og programkommunene.   
 
I tråd med årets tildelingsbrev fra KMD skal Husbanken gjennom bl.a. 
kommuneprogrammet veilede og heve kommunenes kompetanse om hvordan de 
kan; 

 ta boligsosiale hensyn i plan 
 analysere behovet for tilgjengelige boliger i kommune- og arealplanleggingen 

ut fra den lokale demografiske utviklingen 
 
Samlet innebærer dette at Husbanken skal ha dialog med kommunene på strategisk 
nivå for å bidra til, at boligsosiale hensyn integreres i den overordnede kommunale 
planleggingen.  
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Kommunene skal og få en enklere tilgang til gode data om den boligsosiale 
situasjonen i kommunen gjennom f.eks. Boligsosial monitor og Husbankens 
statistikkbank, som skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for variert boligutvikling og 
planlegging av gode bomiljøer i kommunene.  
 
 
 

2. Boliger for alle 
 
Husbanken vil innledningsvis rose Rogaland fylkeskommune med dokumentet 
Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024. Planen er lett å lese 
og det er klare og tydelige beskrivelser av de langsiktige utviklingsmålene og 
innsatsområdene. Fra Husbankens side er det spesielt gledelig at økt regionalt 
samarbeid for å koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk på tvers av sektorer 
og forvaltningsnivåer blir fremhevet, som en viktig forutsetning for å nå målene. 
 
Husbanken vil spesielt komme med innspill knyttet til Langsiktig utviklingsmål 4 - 
Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer.  
 
Vi vil her vise til nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-
2023 som understreker, at kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en 
integrert del av kommunenes samfunns- og arealutvikling. Den skal legge til rette for 
en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for 
tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.  
 
Videre heter det at kommunene skal ta boligsosiale hensyn i areal- og 
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å 
regulere nok boligtomter. Kommunene skal og legge til rette for leie-til-eie løsninger 
for vanskeligstilte i boligmarkedet, og planlegge for et tilbud av tilrettelagte boliger for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
For å sikre gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft vil Husbanken 
understreke behovet for å integrere tanker om «boliger for alle» innenfor en helhetlig 
regional og kommunal boligpolitikk. Et bærekraftsmål om «boliger for alle» innebærer 
at det i all fortetting og knutepunktsutvikling må sikres, at det tilrettelegges for gode 
boliger i et godt bomiljø for alle befolkningsgrupper. Dette er tanker som og 
fremkommer i avsnittet Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 
under utviklingsmål 4. Jfr. og KS-rapport «Kommunen som aktiv boligsosial aktør» 
Asplan Viak 2018.  
 
Boligbehov forstått som bolig for alle og kommunenes utfordringer i boligpolitikken 
må derfor defineres på overordnet nivå (planstrategi), slik at boligpolitiske mål, 
strategier og tiltak forankres i kommunenes plan- og styringssystem. Det må og 
signaliseres at kommunene må velge virkemidler, organisering og samarbeid som 
svarer til utfordringene.  
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For Husbanken er det derfor ønskelig at det i Utviklingsplanen i enda større grad 
løftes fram at boligsosiale hensyn i plan innebærer, at boliger for vanskeligstilte skal 
være egnede boliger som er integrert i normale og gode bomiljø. I tillegg må det 
foreligge nødvendige tjenester og booppfølging til den enkelte eller til familier, slik at 
de blir i stand til å mestre boforholdet. Ved å signalisere dette i regional og 
kommunale planstrategier vil kommuneplanenes areal- og samfunnsdeler kunne 
ivareta dette mer konkret.  
 
 

3. Eldre og tilgjengelige boliger 
 
Hovedmålene i den statlige og kommunale eldrepolitikken er at eldre og andre med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne bli boende hjemme lenger. Behovet for 
tilrettelegging i eksisterende boligmasse er stort. Egnede og tilgjengelige boliger gjør 
det lettere å klare seg selv, samtidig som det vil være med å avlaste pleie- og 
omsorgssektoren i kommunene. Husbanken og Distriktssenteret har derfor gått 
sammen om prosjektet «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» der 12 
kommuner rundt om i landet er invitert med for å se på hvordan kommunene kan 
legge til rette for å utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø.  
  
Økningen av antall eldre over 70 år i Norge vil gå fra å utgjøre 11,8% av den samlede 
befolkningen i 2018, til å utgjøre 18% av befolkningen i 20140. Andelen på 80 år og 
eldre utgjorde i 2018 4,2%, mens andelen på 80 år eller eldre i 2040 vil utgjøre 8% av 
befolkningen. Selv om eldre sin helse blir bedre er det likevel mye usikkerhet omkring 
estimat for behovet for tilgjengelige boliger. Ulike typer funksjonsnedsettelser vil 
kreve ulike typer tilpassede boliger.  
 
Husbanken vil derfor komme med et innspill om at det understrekes enda tydeligere 
behov om mer kunnskap om eldre sin boligsituasjon for at kommunene skal kunne 
planlegge og bli mer treffsikre i anslagene av behovet for tilpassede boliger, og hva 
som skal tilpasses i boligene. Denne kunnskapen kan hjelpe både statlige og 
kommunale aktører til å utvikle og etablere virkemidler som fører til flere boliger som 
er tilpasset i samsvar med funksjonsnedsettelser.  
 
Undersøkelser kan tyde på at personer mellom 50-70 år bor i boliger som er lite 
tilpasset bevegelseshemming. Og at viljen deres til å gjøre noe for å få en tilgjengelig 
bolig er begrenset. Samtidig vet vi for lite om hvilke funksjonsnedsettelser som 
rammer den eldre delen av befolkningen og som måtte hindre dem å bo hjemme evt. 
hva som skal til for at de klarer å bo hjemme med det funksjonstap som inntreffer. 
Disse utfordringene må komme enda tydeligere frem i det overordnede 
plandokumentet.  
 
 

4. Hva kan Husbanken bidra med?  
 

Husbanken er av den oppfatning at Utviklingsplan for Rogaland - Regional 
planstrategi 2021-2024 gir en tydelig strategisk retning for utviklingen av Rogaland. 
Planen vil være et godt utgangspunkt for å mobilisere både statlige, kommunale og 
andre aktører til å delta i arbeidet med å bygge et nytt fylke. Husbankens vil imidlertid 



Error! Reference source not found. Side 4 av 4

 

vektlegge to temaer dvs. boliger for alle og eldre og tilgjengelige boliger som viktige 
strategiske temaer som må komme tydeligere frem i Utviklingsplanen.  
 
Husbanken ønsker å være aktiv samarbeidspart for fylkeskommunen både i regionalt 
planforum, i plannettverk, i partnerskap for folkehelse, ved utarbeidelse av regionale 
planer som skal ivareta boligsosiale hensyn, ved utarbeidelse av veileder og/eller 
retningslinjer for boligpolitikk i kommunene og på div. arrangementer knyttet til 
boligplanlegging i kommuner og regionen.  
 
Husbanken vil og kunne samarbeide med Rogaland fylkeskommune og supplere 
kunnskapsgrunnlaget om boliger for vanskeligstilte i kommunene, kartlegging av 
behov og tilgang på tilgjengelige boliger i kommunene m.m. På dette viset vil arbeidet 
med gjennomføring av Utviklingsplan for Rogaland – Regional planstrategi 2021-
2024 være med å samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk på dette feltet i 
regionen.  
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Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024, 

høringsinnspill 

Statens vegvesen har mottatt Rogaland Fylkeskommune sitt forslag til Utviklingsplan for 

Rogaland, Regional planstrategi for perioden 2021-2024. 

 

Planstrategien skal vise hvilke planbehov fylkeskommunen skal prioritere de neste fire åra. 

Statens vegvesen ser Regional planstrategi for Rogaland som et viktig og nyttig dokument. 

 

Utviklingstrekk og samfunnsutfordringer for Rogaland fylke er godt dokumentert i egne 

rapporter. 

 

Statens vegvesen ser positivt på tiltak for å styrke regionalt samarbeid, der et langsiktig 

arealplansamarbeid inngår.  

 

Vi har ingen innvending mot de foreslåtte endringene i planporteføljen. Det er positivt at 

flere av dagens planer blir slått sammen, og at utdaterte planer blir avviklet. 

 

Naturligvis ser vi at ny mobilitetsstrategi og oppdatert samferdselsstrategi er sentrale. Når 

Regionalplan for folkehelse skal revideres og slås sammen med Fylkesdelplan for universell 

utforming, bør den ses i sammenheng med den nye mobilitetsstrategien mht inkluderende 

samfunn og helsefremmende reisevaner. 

 

Statens vegvesen ser fram til et godt samarbeid med Rogaland fylkeskommune i arbeidet 

med regionale planer og strategier. 
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Med hilsen 

 

 

 

Ivar Thorkildsen 

Seksjonssjef Haaberg Ellen Johnsen 

  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Uttale til forslag til utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-
2024 
 
Vi viser til deres brev av 14.05.2020 vedrørende ovennevnte. 
 
Fylkeskommunen skriver at «Utviklingsplanen viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den 
skal gi retning, ikke bare for fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er 
med og utvikler Rogaland». «Utviklingsplanen foreslår fire langsiktige utviklingsmål, som 
ivaretar balansen mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft». Videre listes det 
opp innsatsområder, som beskriver nærmere hva det er ønskelig at Rogalandssamfunnet 
skal samarbeide om. 
 
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventning «Det er et nasjonalt mål at en større 
andel av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det er viktig at egnede arealer til 
effektive logistikknutepunkter som godsterminaler og havner avklares i plan, gjennom 
samarbeid mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken inngår 
i disse avklaringene. Virksomheter som skaper tungtransport har behov for god 
tilgjengelighet til jernbane, havner og/eller hovedvegnett». 
 
Sjøtransport er den dominerende transportformen for gods målt i samlet 
godstransportarbeid i Norge. Rundt 75 prosent av samlet godstransportarbeid på 
norskområde og 90 prosent av all eksport/import skjer sjøveien. Sjøtransportens 
konkurransefortrinn er å tilby effektiv og sikker transport, i hovedsak for å dekke 
næringslivets behov, med lite negativ miljøpåvirkning.  
Våre erfaringene med tilskudd til overføring av gods til sjø og investeringer i effektive og 
miljøvennlige havner er gode.  
Det forventes vekst i havnæringene og sjøtransporten fremover, samtidig som det 
forventes økte effekter av klimaendringer. Kystverkets utfordring blir å sikre 
framkommeligheten og sikkerheten til sjøs, i en periode som vil preges av endringer, 
usikkerhet og behov for omstilling, både teknologisk, miljømessig og ressursmessig. 
Prioriteringer framover må ta høyde for både klimatilpassing, reduksjon av 
klimagassutslipp, utvikling av kunnskapsgrunnlag og virkemidler, og evne til å ta i bruk ny 
teknologi. Økt deling av data kan gi stor gevinst for samfunnet. 
Sjøsikkerhetsnivået i norske farvann er høyt og det er få ulykker innen nyttetrafikken, som 
resulterer i tap av menneskeliv eller akutt forurensning. I fritidsbåttrafikken er det fremdeles 

Vest
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for mange ulykker og dødsfall, og det er nødvendig med et samarbeid mellom ulike 
sektorer for å løse utfordringene. 
 
I kommende NTP periode 2022-2033 har Kystverket utarbeidet forslag til følgende 
strekningsvise investeringstiltak i farleder i Rogaland, som vil forbedre sikkerhet og 
framkommelighet i farledene i en kombinasjon av fjerning av grunner og oppsetting av nye 
sjømerker: 
 

 
 
 
I utviklingsplan for Rogaland fremgår det at «Fylkesdelplan for kystsonen – Gitt 
kompleksiteten og den raske utviklingen er ikke dagens plan egnet som 
forvaltningsverktøy. Planen er utdatert og dermed misvisende på flere områder. Behov for 
utvikling av en ny regionalplan for kystsonen vurderes i neste planstrategi". Videre fremgår 
det i samme dokument under forslag til endringer i plan porteføljen at "Fylkesdelplan for 
kystsonen» utgår.  
Regional plan for sjøareal havbruk vurderes slått sammen med RP for landbruk mv. Denne 
planen er av nyere dato og synliggjør mange av arealbruksinteressene som er i sjø, men 
med hovedvekt på havbruk. 
Kystverket er enig i at Regional plan for kystsonen er foreldet, men vi anbefaler at denne 
revideres fremfor at den utgår. Det er behov for en plan på regionalt nivå som gir føringer 
og er avklarende for arealbruksinteressene i sjø utover kommunegrensene. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Anne Britt Ottøy 

 
 
 
 
 

senioringeniør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 
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Rogaland fylkeskommune 
Regionalplanavdelingen 
Stavanger 
via e-post firmapost@rogfk.no      Stavanger, 26.07.2020 

 

UTVIKLINGSPLAN FOR ROGALAND – HØRINGSINNSPILL 

Det vises til utsendte dokumenter datert 14.05.2020. 

INNLEDNING 
Nasjonalforeningen for folkehelsen har slik formålsparagraf:  
 
§ 2. Formål 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær, organisasjon. Organisasjonen arbeider 
med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for 
personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider med aktuelle 
og fremtidsrettede oppgaver som har betydning for folkehelsen. 
 
Vi arbeider altså for «hjerte og hjerne». Vårt arbeid foregår ved lokalt arbeid, politisk 
påvirkning og innsamling til forskning. Vi vil påpeke at foreningen på demensområdet er en 
interesseorganisasjon, - altså ingen pasientorganisasjon. 
 
Foreningen har hovedkontor i Oslo, fylkeslag med eget styre som dekker ett eller flere fylker og 
lokallag i form av helselag og demensforeninger. Rogaland fylkeslag dekker Rogaland fylke og hadde 
pr 31.12.19 2.431 medlemmer, 17 helselag og 8 demensforeninger. 
 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Rogaland fylkeslag vil berømme fylkeskommunen for den vekt som legges på folkehelsearbeidet i 
høringsutkastet, - ikke minst mht. de helseutfordringer vi kan stå overfor som følge av sosiale 
ulikheter knyttet til økonomiske utviklingslinjer, og av den pågående og evt. fremtidige pandemier. 
 
(VISJON) FRIVILLIGHET 
Vi vil anbefale at frivilligheten inntas som en viktig faktor i visjonen, og hvor det for øvrig passer inn i 
de fire utviklingsmålene og innsatsområdene. Frivilligheten utgjør en svær stor del av 
folkehelsearbeidet i landet vårt, innen et vidt spekter av aktiviteter og for alle aldersgrupper.  
 
(3) FLERE ELDRE 
I kapittel tre Helsefremmende og inkluderende samfunn ønsker vi mer vekt på de eldre i samfunnet. 
Både at antallet vil stige kraftig i årene fremover, og som følge av dette, - antall med en 
demenssykdom.  
 
I planen står at omsorgsbehovet vil stige når antallet eldre øker. Her er det vel heller mengden 
omsorg som stiger, ikke behovet i seg selv. 

mailto:firmapost@rogfk.no
https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/
https://nasjonalforeningen.no/om-oss/vi-mener/
https://nasjonalforeningen.no/om-oss/vi-mener/
https://nasjonalforeningen.no/stott-vart-arbeid/
https://nasjonalforeningen.no/forskning/


«Leve hele livet» er et politisk mål som forutsetter at det tilrettelegges for aktiv samfunnsdeltakelse 
også for pleietrengende, f.eks. gjennom universell planlegging, fremming av demensvennlige 
samfunn og at den eldre befolkning gis mulighet til å ivareta sin egen helse gjennom bl.a. riktig 
kosthold, fysisk utfoldelse og sosiale samvær.  
 
Vi synes ovennevnte forhold bør understrekes tydeligere i punktet Helsefremmende og inkluderende 
samfunn. 
 
(4) MENNESKET I SAMFUNNET 
I byene synes det å være en pågående tendens at befolkningen segregeres ut fra alder og økonomi. 
En rekke boligkomplekser bygges med svært små boliger hvor spesielt yngre mennesker flytter inn 
(og flytter ut igjen etter få år), mens andre bygges «stort og dyrt» for pensjonister som flytter fra 
eneboliger til større leiligheter.  
 
Vi ønsker vi oss gode boligområder på tvers av alder. Altså en blandet boligbebyggelse, lavt/tett i 
tillegg til høyt, og med uteområder og møteplasser for alle alderstrinn. En god helse omfatter både 
den psykiske og fysiske siden, og viktigheten av samvær med andre mennesker kan aldri 
understrekes nok, spesielt for eldre og pleietrengende.  
 
Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne 
sykdommen. Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje «demensvennlige samfunn» retter seg 
mot ansatte i privat og offentlig servicenæring, og gir kurs i hvordan man kan gi best mulig service til 
personer med demens. 140 kommuner er p.t. med i samarbeidet. 
 
Den pågående covid19-pandemien vil måtte føre til en god del «re-thinking» hva gjelder 
samfunnsplanlegging, og vi vil anbefale å gå gjennom utviklingsplanen i sin helhet for å innarbeide 
tiltak som følge av hva pandemien har gitt oss av lærdom og utfordringer: På område etter område 
må vi ta med oss leksjonene fra denne dramatiske situasjonen og planlegge for å ruste oss bedre til 
neste gang. Planleggingen for å unngå smitte må også påvirke hvordan vi bygger helseinstitusjoner, 
enten det et sykehus, sykehjem eller andre typer institusjoner. Tilrettelegging for bedre luft, mindre 
støy og økt fysisk aktivitet er en investering i helse som påvirker får felles motstandskraft i møte med 
covid-19.  
 
Vi vil også påpeke behovet for enda bedre tilrettelegging for syklister, ved bl.a. å ta inn i plan- og 
bygningsloven krav om parkeringsmuligheter innendørs i kommunesentra og ved kjøpesentra. Pr. i 
dag blir bilistene som oftest tilbudt parkering under tak, mens syklistene tilbys utendørs parkering.  
 
Ovenstående punkter bes ivaretatt i kapittel 4 Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer. 
 
(FORUTSETNINGER FOR Å NÅ MÅLENE)  
I avsnittet Økt regionalt samarbeid inngår noen formuleringer om frivillighet. Vi ser ikke helt hva den 
foreslåtte kommunale helhetlige frivillighetspolitikken skal innebære, og savner en mer uttalt satsing 
og retning innen dette viktige området.  
 
 
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rogaland fylkeslag 
 
 
Berit T. Skiftun, leder av fylkesstyret 
(sign)
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Rogaland fylkeskommune
 
Vi viser til fylkeskommunens brev av 14.05.2020 (saksnr. 2019/35481) vedrørende høring av utviklingsplan for
Rogaland, regional planstrategi 2021‐2024.
 
Avinor har ingen merknader.
 
 
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
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Høring av Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-
2024

Vestfold og Telemark fylkeskommune takker for tilsendt høringsutkast til Utviklingsplan for Rogaland –
regional planstrategi 2021-2024 og vil benytte anledningen til å gratulere med et gjennomarbeidet og
godt utkast.

Vi har ingen merknader til planstrategien og ønsker dere lykke til i det videre arbeidet.

Med hilsen

Ragnhild Andersson Jordtveit

ragnhild.jordtveit@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mottaker Kontaktperson Adresse Post

Herdis Sigurgrimsdottir

Herdis Sigurgrimsdottir

Seksjon for samfunn og plan
Vår dato:

Deres dato:
Vår referanse:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:

10.08.2020
04.08.2020

20/23571-12

Ragnhild Andersson
Jordtveit
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HØRINGSUTTALE FRA SENIOR NORGE 

 

 

Utviklingsplan for Rogaland 

Langsiktige utviklingsmål 3 

Helsefremmende og inkluderende samfunn 

Folkehelsearbeid ( avsnitt 4): Gode tiltak er nevnt, men vi savner konkrete 

tiltak for handicappede og eldre med problemer med å komme seg ut. I tillegg 

mye ensomhet. Hvilke helsefremmende tiltak med tanke på disse?   

 

Voksende behov for kompetanse innen helse og omsorg 

Kompetanse i eldreomsorg, spesielt i kommunehelsetjenesten, er i dag et stort 

problem. I tillegg er praksis med små stillinger, spesielt for sykepleiere, uheldig. 

Mange, spesielt sykepleiere, går over i andre yrker. Kommunene tappes for 

kompetent personale. 

Utdanning: Etter at Gradssystemet ble innført på det nye Universitetet, synes 

det som om en Mastergrad innen aldring og eldreomsorg enda ikke er etablert, 

og det synes usikkert om dette skal etableres. Kompetansen i eldreomsorgen 

svekkes 

Innleggelse i sykehus.  Ved innleggelse i sykehuset, inkludert diagnostikk og 

påbegynt behandling, er 1-2 dagers opphold vanlig– for så bli overført til 

kommunene for ferdigbehandling i sykehjem eller i hjemmet. Det gjelder også 

for skrøpelige eldre. Det kan synes som om staten ikke har tatt høyde for dette 

når det gjelder overføringer av midler til kommunens eldreomsorg-  

 For å få til en god eldreomsorg i fylket, er det nødvendig med relevant 

kompetanse, også i kommunene, både innen medisin, sykepleie, fysioterapi, 

ergoterapi osv. 

Kompetansen innen eldreomsorg synes å ha blitt svekket etter at 

Videreutdanningene innen ulike områder ble nedlagt da Høgskolen på 

Ullandhaug ble universitet.  

 



Med de nye oppgavene som kommunene fikk med NPM, synes det for oss som 

om kommunene ikke får nødvendige ressurser for å kunne makte de 

oppgavene som da ble pålagt dem. 

Vi ber Fylkeskommunen om: 

1) å ta opp med Universitetet i Stavanger hvilke utdanninger på Masternivå 

innenfor Helse og omsorg som er etablert, alternativt under planlegging, 

også innenfor eldreomsorgen. 

  

2) å ta opp med Stavanger kommune om Statlige midler som kommunene 

skal få fra staten er tilstrekkelige med tanke på alle de nye og krevende 

oppgavene de har fått. 

 

 

Senior Norge Rogaland 

Elsa K. Kristiansen, leder 

.  

 



 
 
 
 

 
 

Fagstab samfunn 
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Høyringsinnspel frå Time kommune til Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024  
 
Viser til brev datert 14.05.20 om høyring av Utviklingsplan for Rogaland – 
regional planstrategi 2021-2024. Time kommune har følgjande innspel:  
 
Jamfør plan- og bygningslova så skal ein regional planstrategi ha ein 
høyringsperiode på minst seks veker. Høyringsperioden er sett til å vera frå 12. 
mai til 15. august som er 13 veker. Høyringsperioden er lagt til ein periode kor 
det ikkje har vore mogleg å få til politisk behandling i kommunen. Dette meiner 
me er kritikkverdig, særleg når intensjonen er at høyringa skal vera ein sentral 
del av medverknaden. At planstrategien skal verta vedtatt seinast innan eitt år 
etter at Fylkestinget er sett, er ikkje god nok grunn for at utkastet ikkje vil kunna 
behandlast politisk i kommunen. 
 
Time kommune stiller spørsmål ved val av tittelen til dokumentet. Me meiner at 
dokumentet er en strategi og ikkje ein plan, sjølv om planstrategien i tillegg til 
fylkeskommunen sitt planbehov skal inneha fylkeskommunen sine strategiske 
mål knytt til samfunnsutvikling, med meir. 
 
Time kommune støttar opp under dei langsiktige utviklingsmåla 
«Klimaomstilling og livskraftige naturmiljø», «Konkurransedyktig region», 
«Helsefremjande og inkluderande samfunn» og «Attraktive lokalsamfunn, 
tettstader og byar». 
 
Time kommune meiner det er positivt at Regional planstrategi har mål om 
enklare regional planlegging, og syner dette mellom anna gjennom å avvikla ein 
del planar eller integrera nokre i andre planar. 
 
Me meiner at det er eit bra plangrep at «Regionalplan folkehelse» vert revidert 
og slått saman med «Fylkesdelplan for universell utforming». Det er og naturleg 
å vurdera om delar av «Fylkesdelplan for inkluderande samfunn» kan inngå i 
denne revisjonen. Universell utforming inngår i den nasjonale satsinga på 
aldersvennlege samfunn og er ein naturleg del av folkehelsearbeidet. 
«Folkehelsemeldinga – gode liv i eit trygt samfunn» viser til at 
folkehelsearbeidet må gjelde alle livsfasar, og at det er behov for å legge til rette 
for aktivitet og deltaking.  
 
Det er og eit bra plangrep å slå saman «Regionalplan for massehandtering» 
med «Byggeråstoffplanane for Jæren og Ryfylke». Det må vera ei god kopling 
mot regionalplanane, i alle fall «Regionalplan for Jæren». Det arealmessige og 
transportmessige må bli ivaretatt og ha tett kopling mot regionalplanen. 



2 

Betre utnytting av fylket sine byggeråstoff og ein meir miljøvennleg 
masseforvaltning er viktige tema i alle delar av Rogaland. Eit prioritert tiltak i 
massehandteringsplanen er å gjera prinsippa om sirkulær økonomi og 
gjenvinning av massar gjeldande for heile Rogaland. Det er avgjerande å ha eit 
regionalt perspektiv når det gjeld masseforvaltning. Dette kan bidra til betre 
koordinering og utnytting av ressursar, og meir føreseielege rammar for uttak av 
byggeråstoff. Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for større 
føreseielegheit knytt til investeringar og uttak. 
 
Me meiner det er positivt at arbeidet med å nå måla om klimagassreduksjon og 
arbeidet med klimatilpassing vert sett i samanheng og skal inngå i ein 
«Regionalplan for Klimaomstilling». Omtalen på s. 20 er noko uklar. 
«Regionalplan for klimaomstilling skal gi en overordnet og samlende 
overbygging med mål og strategier for regional utvikling …». Skal planen i 
planhierarkiet stå over t.d. «Regionalplan for Jæren»? Tenkt planhierarki og 
innhald bør gjerast meir tydeleg. 
 
Strategi for integrering bør også handla om inkludering. Namnet bør difor 
endrast til Strategi for inkludering og integrering. 
 
Time kommune støtter opp under forslaget om at det skal lagast ein strategi for 
areal- og kraftkrevjande verksemd. Slik verksemd vil vera viktig for heile 
regionen, og ein regional strategi på området vil vera en fordel. Kommunen 
føreset at planarbeidet ikkje vert til hinder for framdrifta i dei pågåande 
planprosessane fleire plassar i regionen. 
 
Forslag til planportefølje syner at det er seks nye planar som skal utarbeidast, 
medan det er 11 planar som er under revisjon eller kor det er behov for revisjon. 
I dei fleste tilfella er det Regionalplanavdelinga som har ansvaret. Oversikten 
syner ikkje når desse planarbeida skal starta eller vera ferdige. Dette bør 
innarbeidast i planstrategien.  
 

Regional planstrategi føreslår å laga ein «Regionalplan for kulturminner». Time 
håper at ein slik regional plan kan bidra til rolle- og ansvarsavklaringar, og 
supplera kommunale kulturminneplanar. 
 
Planstrategien har intensjon om mange planar som skal gjennomførast. Større 
fokus og innsats på gjennomføring av planane og samhandling med andre 
samfunnsaktørar er gode grep. Fylkeskommunen kan nytte partnarskap og 
nettverk for å mobilisere og samordna. Gjensidig forpliktande samarbeidsavtalar 
kan og vera eit verktøy som bidreg til føreseieleg og dedikert innsats. 
 
Med helsing 
 
 
Anne Reidun Garpestad 
rådgjevar samfunn 
 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent. Skal du svara på brevet, ønsker me at du gjer det elektronisk 

via sikker digital innsending. 

 

https://www.time.kommune.no/tenester/organisasjon/kontakt-oss-time-kommune/
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Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 

Innspill fra Norges Kulturvernforbund 

 

 

Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Vi 
har 28 landsdekkende medlemsorganisasjoner, som på hvert sitt vis bidrar til å ta vare på, formidle 
og videreføre kulturarven. Organisasjonene har til sammen rundt 2000 lokallag og 250 000 
medlemmer. På vegne av de frivillige organisasjonene ønsker vi å komme med innspill til 
utviklingsplanen for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024. 

 

Kulturarven og historien tilhører Rogalands befolkning, og alle må ha mulighet til å bli bedre kjent 
med sin egen kulturarv. Dette vil bidra til styrkede lokalmiljøer med tanke på inkludering, forståelse 
og respekt. Denne forståelsen og kunnskapsbyggingen må komme nedenfra og vi mener at de lokale 
lagene og de frivillige må gis en spesiell rolle. Vi mener disse utgjør grasrota innenfor kulturarvfeltet, 
og at det offentlige har et ansvar for å løfte og styrke lagene og frivilligheten. 

Det er et stort fokus på klima- og miljøutfordringene innenfor kulturarvfeltet, noe som understrekes i 
regjeringens nye Kulturmiljømelding (Meld. St.16 2019-2020, Nye mål i kulturmiljøpolitikken – 
Engasjement, bærekraft og mangfold). I denne meldingen er det trukket opp nye overordnede mål 
hvor «Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging» - i tråd 
med FNs bærekraftmål. Frivilligheten og de frivillige kulturvernorganisasjonene blir trukket frem som 
en av de viktigste aktørene for å kunne nå målene i meldingen. 

Vi mener at Utviklingsplanen for Rogaland i like stor grad må understreke de frivilliges rolle når det 
kommer til klimaomstilling og for å skape helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn. De 
frivillige kulturvernlagene bidrar til en større og bredere forståelse av lokalsamfunnets historie og 
identitet gjennom vern, bevaring og gjenbruk. 

Mange av lagene jobber med en klar strategi og bevisstgjøring med tanke på miljø- og 
klimautfordringene. Generelt kan vi si at det er en stor miljøgevinst i å lære seg å istandsette og 
gjenbruke bygninger, fartøy, fyrstasjoner og veterankjøretøy istedenfor å rive ned for å bygge nytt. 

Fortidsminneforeningen
Norsk Kulturarv
Norges Husflidslag
Forbundet KYSTEN
Slekt og Data
Forbundet for Norske Museumsvenner
HIFO – Den norske historiske forening
LMK – Landsforbundet av Motorhistoriske 
kjøretøyklubber
Landslaget for lokalhistorie
Arkivforbundet
Museumsbanerådet
Norges Metallsøkerforening
Europa Nostra Norge



Det å lære seg håndverkstradisjoner (alt fra å stoppe sokker til å renovere verneverdige bygninger) vil 
bidra til en større grad av gjenvinning og ny bruk. Kulturvern er miljøvern, og kunnskap om gjenbruk 
og istandsetting er et godt bidrag for at vi sammen skal nå klimamålene. 

For å få til en god økonomisk samfunnsutvikling så må offentlig sektor samarbeide tettere med 
frivillig sektor på kulturarvfeltet. For at frivillighet skal fungere så må de frivillige føle seg hørt, sett og 
anerkjent. Rogaland fylkeskommune har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for den frivillige 
aktiviteten og sørge for å gi de frivillige gode rammer og medbestemmelsesrett. Å investere i 
frivilligheten vil på sikt gi god samfunnsøkonomisk avkastning. Det må også tilrettelegges for at 
kulturarvaktørene kan drive næringsvirksomhet innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringen. Dette vil 
komme hele regionen til gode, og bidra til at Rogaland fortsatt vil være et attraktivt reisemål for både 
norske og utenlandske besøkende. 

Rogaland har mange spennende kulturarvmiljøer og historier som kan videreutvikles innenfor reise- 
og opplevelsesnæringene. Flere av de frivillige lagene baserer sine inntekter på turisme og 
opplevelser: fyrstasjoner med cafe og overnatting, guidede turer, byvandringer og omvisninger turer 
med istandsatte skip og båter, motorhistoriske kjøretøy, historiske bygninger osv. Det er mange 
unike opplevelser og muligheter for videreutvikling av disse i Rogaland, og vi mener at 
fylkeskommunen må jobbe for tilrettelegging, slik at de lokale lagene og foreningene kan etablere og 
videreutvikle disse konseptene.   

Mange av de lokale frivillige lagene har de siste årene jobbet målbevisst med forskjellige 
inkluderingsprosjekt. Her har kunnskapsdeling vært det sentrale punktet, hvor mange nyinnflyttede 
har både lært og lært bort forskjellige håndverks-, husflid- og mattradisjoner. Frivilligheten er selve 
navet i lokalmiljøet når det kommer til inkludering og integrering, og de lokale kulturvernlagene gjør 
en kjempejobb på dette feltet. Det er viktig at fylkeskommunen anerkjenner denne innsatsen og 
tilrettelegger for mer av denne typen aktiviteter.   

Kulturvernforbundet jobber mye med nettverksbygging, og har i mange år samarbeidet med de 
sentrale leddene, sentrale myndigheter og statlige direktorat. Regionreformen har nå ført til at 
fylkeskommunene har fått et større ansvar på kulturarvfeltet og vi ønsker derfor et tettere 
samarbeid med regionale og lokale myndigheter, slik at de lokale lagene og frivilligheten kan dra i 
samme retning som det offentlige på kulturarvfeltet. Vi har et stort nettverk blant våre 28 
landsdekkende medlemsorganisasjoner med sine respektive lokale og regionale lag, og vi ønsker å 
tilrettelegge for et tettere samarbeid mellom disse og alle andre aktører innenfor kulturarvfeltet.    

Kulturvernforbundet ønsker å jobbe aktivt med å tilrettelegge for møteplasser, aktiviteter og 
arrangementer for de ulike aktørene på kulturarvfeltet. Vi har i en årrekke jobbet med konferanser, 
regionmøter og kulturminnedagene hvor lokale lag, frivillige, museer og kommuner har funnet nye 
samarbeidsplattformer, prosjekter og felles arrangementer. Disse møteplassene har ført til svært 
gode synergieffekter for lokalsamfunnet og bidratt til gode, varige samarbeidsprosjekter mellom 
aktørene. 

Vi ønsker å kunne jobbe enda mer med å være en tilrettelegger for disse møteplassene i samarbeid 
med våre organisasjoner, kommuner, museum og de nye fylkeskommunene. Vi har allerede startet 
et samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune hvor vi sammen skal avholde en stor regional 
kulturarvkonferanse nå i høst (den skulle vært avholdt i mai, men ble flyttet pga. koronakrisen). Vi 
ønsker oss også et tettere og mer formelt samarbeid med Rogaland fylkeskommune om dette. 

I Rogaland finnes det mange lokale historielag, kystlag, husflidslag, veterankjøretøyklubber, lokale lag 
i Fortidsminneforeningen, metallsøkere, fartøyvernere osv. I disse miljøene finner man mennesker 



med spisskompetanse på lokal historie og håndverkstradisjoner, og med et glødende engasjement og 
formidlingsevne. Samarbeidet mellom det offentlige og disse miljøene må styrkes gjennom tettere 
formelt samarbeid og prosjekter. Kulturarvfeltet er et bredt kunnskapsfelt, og kunnskapsutveksling 
mellom miljøene og aktørene vil bidra til en større interesse og engasjement for Rogalands kulturarv. 

Lykke til med det videre arbeidet med Utviklingsplan for Rogaland. 

 

 

 

Toril Skjetne      Jørn Holme 
Generalsekretær     Styreleder 
Norges kulturvernforbund    Norges kulturvernforbund
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Utviklingsplan for Rogaland - Uttale til regional planstrategi 2021-2024 

Vi viser til mottatt utviklingsplan for Rogaland og høringskonferanse fredag 12. juni. 

Det er positivt at planprogrammet blant annet legger vekt på innsatsområder for attraktive 
lokalsamfunn, tettsteder og byer. Ved eventuelle avgrensinger av sentrumsområder er det viktig å 
ha fokus på tilgjengelighet og avstand til knutepunktene, herunder jernbanestasjoner og 
stoppesteder langs jernbanen. Videre er det viktig at planen vektlegger gode koblinger mellom de 
ulike kollektive reisemidlene, samt fremkommelighet for gående og syklende som viktige prinsipper 
for utvikling. 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ragnhild Lien 
Sjef Planforvaltning 
Planavdelingen, Planforvaltning  

 
 
 
 
Ole-Magne Kjellevold 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Utviklingsplan for Rogaland - høringsinnspill fra Høgskulen på Vestlandet 

Først ønsker vi å takke for muligheten til å komme med innspill til Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024. 
 
Høringssvaret kobles først og fremst til Langsiktig utviklingsmål 2 siden det er den naturlige inngangen vår for å 
bidra i de øvrige utviklingsmålene. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har mye kompetanse innen regional 
utvikling, og ønsker å samarbeide med fylkeskommunen og kommuner i regionen om strategiske utvikling. 
 
HVL vil utfordre fylkeskommunen til å synliggjøre i utviklingsplanen at høgskoler og universiteter har en viktig 
rolle i regional utvikling. Dette gjelder kunnskapsutvikling både innen utdanning, forskning og fornyelse. 
 
Fylkeskommunens planarbeid passer sammen med HVLs mål om å være en regional utviklingsaktør. For å 
lykkes med dette er det viktig at fylkeskommunen og høyere utdanningsinstitusjoner deltar på de samme 
samarbeidsarenaene med aktører fra samfunns- og arbeidsliv. HVL har opprettet kompetanseforum for Nord 
Rogaland for å sikre bedre sammenheng mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionen, her er også 
fylkeskommunen invitert. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Liv Reidun Grimstvedt Pål Adrian Clausen Ryen 
 
Prorektor for samhandling Rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrivne signaturar. 
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Saksframlegg 
 

 
Dato: 
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Deres ref.: 
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20/14227-3 
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Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato:    Votering:  

Utvalg for by- og samfunnsutvikling            20.08.2020            
Stavanger formannskap             27.08.2020            
 
 

Høringsuttalelse til forslag til Utviklingsplan for Rogaland - Regional 
planstrategi 2021-2024 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stavanger kommune støtter de foreslåtte utviklingsmålene og planporteføljen i Regional 
planstrategi 2021-2024, med følgende innspill:  
 
1. Stavanger kommune ber om at det tilrettelegges for god samordning og involvering 

gjennom arbeid med de ulike regionalplanene.  

2. Stavanger kommune anbefaler at tilgjengelighet til ikke-landfaste øyer blir tema i 

arbeidet med samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi.  

3. Stavangers rolle som regionmotor, som vertskap for sentrale institusjoner og næringer, 

og pådriver for økt samarbeid og fellesskap i regionen, bør omtales i dokumentet. 

4. Betydningen av en sterk og attraktiv kunnskapsregion bør komme tydelig frem i 

dokumentet. 

 
 

Sammendrag 
Rogaland fylkeskommune har sendt forslag til Regional planstrategi 2021 - 2024 til 
kommunene på høring.  
 
Regional planstrategi er et sentralt styringsverktøy for fylkeskommunen. I høringsforslaget 
beskrives samfunnsmessige utfordringer, regionale utviklingstrek, og en anbefalt 
utviklingsretning med forslag til visjon og mål for fylkeskommunens virksomhet. Strategien 
beskriver videre hvilke regionale planer som skal startes opp, revideres og avvikles i 
perioden, samt hvilke områder som vil få prioritert oppfølging gjennom planfaglig veiledning 
og regionalt utviklingsarbeid. 
 
Rogaland fylkeskommune har laget en kortfatta framstilling av planstrategien som er lett å 
kommunisere. Planstrategien vurderes som et egnet overordnet styringsdokument for 
fylkeskommunen.  
 
I denne saken er Stavanger kommunes posisjon i regionen gitt mest oppmerksomhet, og 
med det som bakgrunn foreslås det innspill som i hovedsak omfatter følgende: 

• Tilrettelegging for god involvering og samarbeid med sentrale kommuner er viktig i 

de regionale planoppgavene. Stavanger kommune forutsetter at dette blir gjort i 

kommende arbeid med planene. 
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• Stavanger kommune anbefaler at tilgjengelighet til områder utenfor det sentrale 

byområdet og spesielt ikke-landfaste øyer blir tema i arbeidet med 

samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi.  

• Stavangers rolle som regionmotor bør komme tydeligere fram i dokumentet.  

• Noen merknader til de enkelte regionalplanene som strategien presenterer 

 
Forslag til planprogrammet kunne ha vært utarbeidet gjennom en breiere prosess, både 
med kommunene og andre organisasjoner. Den reelle høringsperioden for Stavanger 
kommune har vært svært begrenset, med høringsperiode i sommermånedene og politisk 
behandling i august, inkludert en begrenset utvidet høringsfrist. Det har derfor ikke vært 
mulig å få til en så god tverrfaglig administrativ prosess som ønskelig. Kommunedirektøren 
vil understreke betydningen av samordning og involvering gjennom arbeid med de ulike 
regionalplanene, hvor hensiktsmessig lange høringsperioder er avgjørende for å få 
tilstrekkelig administrativ og politisk forankring av arbeidet.   
 
 

Bakgrunn for saken 
Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 12. mai 2020 forslag til Utviklingsplan for 
Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024. Høringsperioden er satt til 12. mai – 15. 
august. 
 
Stavanger kommune har etter avtale med Rogaland fylkeskommune fått utsatt den 
ordinære høringsfristen til 30. august for å sikre politisk behandling i Stavanger 
formannskap. 
 
Regional planstrategi er et sentralt styringsverktøy for fylkeskommunen. I høringsforslaget 
beskrives samfunnsmessige utfordringer, regionale utviklingstrekk og en anbefalt 
utviklingsretning med forslag til visjon og mål for fylkeskommunens virksomhet. Strategien 
beskriver videre hvilke regionale planer som skal startes opp, revideres og avvikles i 
perioden, samt hvilke områder som vil få prioritert oppfølging gjennom planfaglig veiledning 
og regionalt utviklingsarbeid. 
 
Fylkeskommunen anser dokumentet som et diskusjonsgrunnlag og ønsker synspunkter på 
innholdet i strategien. 
 
Høringsdokumentet kan leses i sin helhet i vedlegg. 
 
Fakta 
Regional planstrategi er et samordnende strategidokument på fylkesnivå. Planstrategien er 
utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven, og skal beskrive utviklingstrekk, 
muligheter for utvikling og utfordringer som fylket står overfor i årene som kommer. 
Fylkeskommunen har utarbeidet et omfattende grunnlagsmateriale for sitt strategiforslag, 
som trekker opp et relevant bakteppe for planstrategien.  
 
Utviklingstrekk: Et bilde i endring 
Planstrategien trekker opp følgende tema som hovedinnhold i utviklingstrekk for regionen: 
- Smittevern og konjunkturendringer gir en uforutsigbar utvikling. 

- Klimaendringer og tap av artsmangfold truer livsgrunnlaget vårt. 

- Omstillingsbehovet i næringslivet rykker nærmere. 

- Sosial ulikhet øker og påvirker helse og samfunnsdeltakelse. 

- Sterke fellesskap gjennom samarbeid. 

Planstrategien tar ellers utgangspunktet i FN sine bærekraftsmål, og peker ut og prioriterer 
hvilke regionale planoppgaver det er behov for å starte opp i valgperioden. 
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Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv og primært ha som oppgave å avklare 
interesser på tvers av sektor- og kommunegrenser. 
 
Regional planstrategi tar utgangspunkt i visjonen, «Bærekraftig utvikling og sterke 
fellesskap i hele Rogaland». Strategien har følgende langsiktige utviklingsmål og 
innsatsområder: 
- Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø. 

- Konkurransedyktig region. 

- Helsefremmende og inkluderende samfunn. 

- Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder. 

 
Høringsforslaget til regional planstrategi er utviklet blant annet basert på innspill som kom 
fram i fire regionale dialogmøter i oktober 2019. Stavanger kommune var invitert til, og var 
representert med ordfører og representanter fra administrasjonen i ett av disse 
dialogmøtene. Det har ikke vært involvering med kommunen utover dette. 
 
Høringsinnspillene skal vurderes, og endelig regional planstrategi vil bli lagt frem for 
fylkestinget 20. oktober 2020. Etter at regional planstrategi er vedtatt av fylkestinget skal 
den godkjennes av regjeringen ved kongelig resolusjon. Statlige og regionale organer og 
kommunene skal deretter legge den regionale planstrategien til grunn for det videre 
planarbeidet i regionen. 
 
Forslag til regional planstrategi for Rogaland 2021–2024 omfatter anbefaling om arbeid med 
følgende planer i perioden 2021–2024: 
 
Nye planer og strategier 
Nedenfor gis en kortfattet oppsummering av fylkesrådmannens vurderinger av behovet for 
de enkelte nye planene/strategiene. 
 

Regionalplan for kompetanse  
Behov for koordinering og samarbeid mellom regionale kompetanseaktører og næringsliv. 
Fylkeskommunen får et større ansvar for kompetansepolitikken gjennom regionreformen. 
Opplæringsoppgaver i integreringsfeltet kan inngå. 
 

Regionalplan for kulturminner  
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og sektormyndighet for kulturminner med 
særlig ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneverdier. For kommunene har 
fylkeskommunen også en viktig veilederrolle. Med regionreformen får regionalt nivå tilført 
flere oppgaver og det er identifisert behov for tydeligere føringer på kulturminnefeltet. 
 

Mobilitetsstrategi  
Strategien skal fremme og strukturere arbeidet for miljøvennlige og helsefremmende 
reisevaner. Målet er å gjøre det lettere for de som bor i tettbygde strøk å klare seg uten 
privateid bil. Strategien skal supplere samferdselsstrategien. 
 

Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet  
Behov for økt kunnskap og overordnede føringer for avveiinger knyttet til næringslivets 
klima- og miljøfotavtrykk. Dette gjelder flere næringer som har særskilte behov, som behov 
for store arealer, høy strømeffekt, eller hvor samfunnssikkerhet setter begrensninger for 
lokalisering. Planarbeidet kan dekke både lokalisering av ny virksomhet, med mål om lavest 
mulig konfliktnivå, og støtte til grønn omstilling i eksisterende næringer. Målet er å få 
arbeidsplasser til Rogaland, samtidig som miljøulemper og inngrep begrenses. 
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Strategi for integrering  
Fylkeskommunen har nylig overtatt oppgaver på integreringsfeltet. Det pågår en dialog med 
kommuner og andre samfunnsaktører om hvordan disse kan løses på beste måte. Deler av 
disse oppgavene vil inngå i revidering av folkehelseplanen eller den nye 
kompetanseplanen. Det vil sannsynligvis også være hensiktsmessig med en strategi som 
gir et overblikk over saksfeltet, og omfatter de oppgavene som ikke hører naturlig inn under 
annet planverk. 
 
Annet 
Det er ikke samsvar mellom omtale av nye planer i dokumentet og opplistingen i tabell mot 
slutten. Her kommer står at «Strategi for naturmiljø og naturmangfold / revidering av 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning» skal utarbeides. 
 
Under omtale av revidering av regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (UTE-plan) står: 
Naturmangfoldet trues av arealinngrep, som nedbygging og nydyrking. Dette er prioritert 
nasjonalt og internasjonalt, men ivaretas stykkevis og delt i eksisterende planverk og i de 
enkelte utbyggingssakene. Det er behov for en strategi som sikrer at fylkeskommunen 
ivaretar naturmangfoldloven i sin saksbehandling, og for ivaretakelse i regional planlegging. 
Dette kan tas inn i UTE-planen gjennom en revidering, men det kan også være mulig å lage 
en egen strategi for naturmiljø og naturmangfold. Planen bør uansett revideres for å 
oppdatere kartet over regionale friluftsområder. 
 
Revisjon/planarbeid pågår: 
- Regionalplan for klimatilpasning. 
- Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027. 
- Regionalplan for Jæren. 
- Smart spesialiseringsstrategi. 
 
Behov for revidering/utvikling: 
- Regionalplan for energi og klima. Videreutvikles som Regionalplan for 

klimaomstilling, hvor Regionalplan for klimatilpasning vil bli integrert. 

- Regionalplan for kultur. Vurderes erstattet av en kulturstrategi. Tar opp i seg 

Regionalplan for museum og Regionalplan for bibliotek. 

- Slå sammen Regionalplan for massehåndtering og byggeråstoffplanene for Jæren 

og Ryfylke. 

- Utvikle og slå sammen Regionalplan for folkehelse med Fylkesdelplan for universell 

utforming og deler av Fylkesdelplan for inkluderende samfunn. 

- Med forbehold om utfallet av smart spesialiseringsstrategi: Utvikle og slå sammen 

regionalplan for landbruk, regional plan for sjøareal havbruk og bioøkonomistrategi i 

ny overordnet satsing for matregion Rogaland. 

- Fylkesdelplan for Preikestolområdet. Planområdet foreslås utvidet til hele 

Lysefjorden. Avventer avgjørelse om nasjonalpark. Dersom nasjonalpark, vurderes 

planbehovet på nytt.  

- Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning. Evt også en strategi for naturmangfold 

og naturmiljø 

 
Utgår som egne dokumenter: 
- Regionalplan for museum (går inn i kulturplanen).  
- Regionalplan for bibliotek (går inn i kulturplanen). 
- Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (går inn i massehåndteringsplanen).  
- Regional plan for byggeråstoffer i Ryfylke (går inn i massehåndteringsplanen).  
- Fylkesdelplan for universell utforming (går inn i folkehelseplanen). 
- Fylkesdelplan for et inkluderende samfunn (går inn i folkehelseplanen).  
- Fylkesdelplan for kystsonen (utgår).  
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- Fylkesdelplan for Samferdsel 2008-2019 (utgår).  
- Regionalplan for Transportkorridor vest (utgår). 
- Regionalplan for næringsutvikling 2011–2020 (utgår).  
- Akvakulturstrategi (utgår).  
 
Det er foreløpig ikke fastsatt tidspunkt for oppstart av planene som foreslås utarbeidet eller 
oppdatert/revidert. 
 

Kommunedirektørens vurdering  
 
Planprosess 

 
Høringsfrist, involvering og samarbeid 
Fylkeskommune anser høringen som en sentral del av medvirkningen. Ifølge plan- og 
bygningsloven skal regional planstrategi ligge ute på høring i minimum seks uker. På grunn 
av covid-19 pandemien, som senker responstiden i arbeidslivet, er planstrategien lagt ut på 
høring i perioden 12. mai - 15. august som er 13 uker.  
 
Kommunedirektøren er positiv til utvidet høringsperiode, men viser samtidig til at det er 
begrenset antall utvalgsmøter for behandling av politiske saker i Stavanger kommune og 
andre kommuner i Rogaland i månedene juni og juli og første del av august. Ferietid fører 
også til begrenset mulighet for samordning og koordinering av uttalelsen internt i 
kommunen.  
 
Planstrategien skal ifølge loven utarbeides «i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet». Den eksterne 
medvirkningen har i hovedsak bestått av fire regionale dialogmøter i oktober 2019, hvor 
kommunene og de lokale næringsforeningene ble invitert. Dialogmøte ble gjennomført i 
Dalane, Ryfylke, på Haugalandet og på Jæren. Fylkesmannen i Rogaland var representert i 
de fire dialogmøtene. Fylkeskommunen har også hatt tre møter med Fylkesmannen 
underveis. Stavanger kommune var invitert til, og var representert med ordfører og 
administrasjon i dialogmøtet for kommunene på Jæren. Det har ikke vært involvering med 
kommunen utover dette. 
 
Innspillene fra møtene ble brukt i utarbeiding av dokumentet «Bærekraftig utvikling i 
Rogaland utfordringer og muligheter» som grunnlagsdokumentet til planstrategien.  
 
Kommunedirektøren ser at balansen mellom ønske om framdrift og en god forankring i 
regionen kan være utfordrende. I tillegg har vi hatt en felles uforutsigbar situasjon denne 
våren med pågående Covid-19 pandemi. Det er likevel viktig å påpeke et ønske om et tett 
samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune og anbefaler for de kommende 
prosesser med regionalplaner gir rom for flere diskusjonsbaserte møter. Dette gir grunnlag 
for et godt forankret regionalt planarbeidet, som sikrer tilsvarende grunnlag for gode 
prosesser omkring de kommunale strategiske planoppgavene. 
 
Utviklingstrekk og langsiktige mål 
Kommunedirektøren synes omtalen av utviklingstrekk og oppfølgende langsiktige mål med 
forankring til FN´s bærekraftmål er gjenkjennelig og gir gode rammer for den vider 
utviklingen av vår region. Stavanger kommune har i sitt utfordringsbilde knyttet til vår 
kommunale planstrategi og tilhørende målsetting i kommuneplanens samfunnsdel, også 
søkelys på en utvikling hvor vi blir flere eldre og færre i arbeid, økende forskjeller i levekår, 
klima- og miljøutfordringer, konjunkturavhengig og lite variert næringsliv og de økonomiske 
rammene blir strammere.  
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De langsiktige utviklingsmålene anses som fornuftige og vil gi gode felles rammer for 
utvikling i regionen, på tvers av kommunegrenser. Målene samsvarer også godt med 
målsettinger fra kommunen. 

 
 
 
 

Omstillingsbehov og Stavangers rolle i regionen 
Under kapittel om Langsiktig utviklingsmål 2- Konkurransedyktig region, pekes det på at 
omstillingsbehovet i petroleumsnæringen rykker nærmere, og at det i Rogaland fremdeles 
er en utfordring å skape nye næringer som gjør fylket mindre avhengig av oljesektoren. 
Signalene er i tråd med sentrale mål i ny strategi for Universitetet i Stavanger som nå er på 
høring. Kommunedirektøren er politiv til at utviklingsplan for Rogaland aktivt støtter opp om 
denne. Det nevnes flere nye næringer som kan være aktuelle i framtiden, men vi savner at 
det tydeligere kommer fram hvilken kompetanse som er nødvendig i planperioden 2020-
2024 og hvilke næringer som er aktuelle for Rogaland.  
 
Greater Staavanger vedtatt avviklet i sin nåværende form. Det er viktig at vi i arbeidet med 
videre utvikling av regionen, jobber sammen om hvordan samhandlingen tas videre. Her har 
også Rogaland fylkeskommune en viktig rolle.  
 
Stavanger kommunes kommuneplan gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal 
utvikle seg i årene som kommer. Et av satsingsområdene er kalt regionmotoren. Stavanger 
kommune vil gjennom dette ta en aktiv rolle som pådriver og tilrettelegger, og være sitt 
ansvar som regionhovedstad bevisst. Vi vil videreutvikle et mangfoldig og 
konkurransedyktig næringsliv i hele regionen, og styrke Stavanger sentrum. 
 
Formannskapet i Stavanger kommune vedtok 19. mars i år en revidert og styrket satsing på 
Kunnskapsbyen Stavanger. Et av hovedmålene er at Stavanger skal være en sterk og 
attraktiv kunnskapsregion. Rogaland fylkeskommune sluttet seg til arbeidet gjennom 
Fylkesutvalget sitt vedtak i sak 78/2020. (Ullandhaug 2023- strategi for utvikling av 
universitetsområdet på Ullandhaug). Kommunedirektøren mener at betydningen et felles 
ansvar for å styrke kunnskaps- og forskningmiljøene i regionen med fordel kan komme 
tydeligere frem i utviklingsplanen. Med etableringen av nye Stavanger Universitetssykehus i 
2023 samles to av byens tyngste forskningsmiljøer i regionen. Dersom vi skal lykkes med 
vekst, utvikling av nye næringer og løse fremtidens samfunnsutfordringer, er det avgjørende 
at vi får kraft i arbeidet med å styrke kunnskaps- og forskningsinsmiljøene i regionen. 
 
Som regionmotor har Stavanger en særlig rolle for den regionale utviklingen i hele fylket. 
Kommunen er vertskap for de mest sentrale næringene i hele Rogaland, som landbruk, 
havbruk, forskning- kunnskapsutvikling, oljenæring mm. Det er avgjørende at det videre 
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arbeidet med utvikling og omstilling av et mangfoldig næringsliv i Rogaland skjer 
kunnskapsbasert og gjennom samarbeid og samhandling. 
 
Generelt er det viktig å legge til rette for en sterk regionsby med et omstillingsdyktig 
arbeidsliv, hvor en har oppmerksomhet på kompetansebehov, både på kort og på lang sikt. 
Styrking av byen som drivkraft for hele regionen krever tverrfaglig og langsiktig innsats og 
virkemidler fra en rekke ulike aktører, både i og utenfor kommunen.  
 
Planporteføljen 
Regional planstrategi har som mål å forenkle regional planlegging gjennom blant annet å 
avvikle enkelte planer eller innlemme noen i andre planer, noe kommunedirektøren anser 
som positivt. I tillegg har planstrategien intensjon om gjennomføring av mange planer. 
Fokus og innsats på gjennomføring av planene og samhandling med andre 
samfunnsaktører anses som gode grep. Det er derfor viktig at planhierarkiene og innhold 
gjøres tydelig i dokumentet. 
 
Stavanger kommune har som mål å være en pådriver for økt samarbeid og fellesskap i 
regionen, og ser frem til et godt samarbeid med institusjoner, organisasjoner og kommuner i 
utviklingen av byregion Stavanger-regionen som motor for Rogaland.  
 
Nedenfor har vi kommentarer og merknader til noen av de planene som nevnes for 
prioritering. 
 
Regionalplan for kompetanse 
Kommunedirektøren støtter opp under at det skal lages en regionplan for kompetanse som 
vil være viktig for heile regionen, og koordinering og samarbeid mellom regionale 
kompetanseaktører og næringsliv vil være nyttig.    
 
Regionalplan for kulturminner 
Regionalplan er et godt supplement til kommunale kulturminneplaner og kan bidra til rolle- 
og ansvarsavklaring.  
Gjennom arbeid med revisjon av kommuneplanes arealdel vil vi vurdere foreslåtte KULA-
landskap og innarbeide disse som henynssoner i kommuneplanens arealdel. 
Stavanger kommune er i gang med ny kulturminneplan for hele kommunen. Juridiske 
retningslinjer knyttet til henynssoner og automatisk fredede kulturminner vil innarbeides i 
kommuneplanens arealdel.  
Dette vil gi et godt og nødvendig grunnlag for videre tett samarbeid omkring kulturminner i 
vår region. 
 
Ny mobilitetsstrategi og oppdatert samferdselsstrategi 
Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier (planlegging, drift og investeringer) og 
kollektivtrafikken i fylket. Mobilitet og tilgjengelighet er derfor et viktig tema å utrede på 
regionalt nivå. Den teknolgiske utviklingen har gjort at det i stadig større grad blir en 
glidende overgang mellom fysisk tilrettelegging, infrastruktur og mobilitetstiltak/tjenester. 
Det nevnes at ny mobilitetsstrategi skal supplere gjeldende samferdselsstrategi og at denne 
skal revideres parallelt med rullering av Nasjonal transportplan, for å fange opp nasjonale 
styringssignaler innenfor sektoren. 
Vi ser at det kan være et spesielt behov for å se på endringer i reisevaner, kollektivtransport 
både på vei og sjø, forskyvning mellom næring- og persontransport (hjemlevering, nye 
handelsformer mm) og fleksibel mobilitet med samvirke mellom transortformer og -tjenester 
(bildeleordning, mikromobilitet mm). 
 
Stavanger kommune har valgt å utarbeide en felles transport- og mobilitetsstrategi gjennom 
pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Det kan være relevant også for 
fylkeskommunen å integrere disse strategiene. Vi har startet et samarbeid med 
fylkeskommunen knyttet til vårt arbeid og ser nytten av å videreutvikle dette sammen.  
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Stavanger kommune er en stor øykommune, der øyene har ulike problemstillinger knyttet til 
mobilitet og tilgjengelighet, som for eks. Vassøy og Ombo. I handlingsplan for 
fylkesveinettet har fylkeskommunen valgt å konsentrere innsatsen om områder som ikke 
har bompengepakker. Vi har sammen med partene på Nord-Jæren sterke forpliktelser 
knyttet til å redusere personbiltransporten og konsentrere arealutviklingen. Vi jobber aktivt 
på mange områder med å styrke Stavanger sentrum som regionsenter. Det kan være behov 
for å se nærmere på hvordan dette skal håndteres i strategiene for samferdsel og moblitet, 
og hvordan Øyfast og fastlandsforbindelse til Vassøy skal håndteres videre. Det kan være 
behov for å se nærmere på mobiltet og tilgjengelighet til områdene utenfor det sentrale 
byområdet og spesielt ikke-landfaste øyer. 
 

Strategi for integrering 
Når det gjelder integrering, er følgende oppgaver overført fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene: Kapasitetsstyrking på bosetting (hvilke 
kommuner, antall), forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse, veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres 
kvalifiseringsarbeid, følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt 
nivå, og fordele midler til tilskuddsordningene. 
 
Oppgavene som er overført fra IMDi, må settes inn i en fylkeskommunal kontekst og 
arbeidsform. Fylkeskommunens verktøy for politikkutforming er regional planlegging, og det 
blir viktig å se integreringsoppgavene inn i de store samfunnsutfordringene og mulighetene i 
dette.  
 
Kommunedirektøren er positiv til en strategi for integrering, og anbefaler at de nye 
oppgavene innen integreringsfeltet kommer tydeligere fram i planstrategien. Det er 
avgjørende at fylkeskommunen lager den sammen med kommunene, slik at strategien 
gjenspeiler de behovene innbyggerne har. Kommunene kan bidra med relevant kunnskap 
og forankring underveis. 
 
 
Øvrige innspill  
 
Regionalplan Jæren 
Stavanger kommune har deltatt aktivt i fase 2 av arbeidet med planen fram mot høring. Vi 
har satt pris på deltakelse i et viktig arbeid for utvikling av vår region. Vi ser fram mot fortsatt 
samarbeid frem mot vedtak av planen, og avklaringer av hvordan arbeidet i fase 3 blir. 
 
Klima og klimatilpasning 
Arbeid med regionalplan for klimatilpasning pågår, og Stavanger kommune har gitt 
høringsuttalelse til denne gjennom behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling 
18.06.2020. med følgende vedtak: 
1. Stavanger kommune gir sin tilslutning til intensjonene i planen.  
2. Tilstrekkelig kunnskap og ressurser er av stor betydning for det videre arbeidet. 
Fylkeskommunen oppfordres til å ta et pådriver-ansvar for utvikling av gode finansielle 
støtteordninger. 
 
Planstrategien legger opp til at regionalplan for energi og klima skal revideres i perioden og 
at denne omarbeides til å bli en regionalplan for klimaomstilling, og samordnes med 
pågående regionalplan for klimatilpasning. Her vises det til evt. kobling til grønn 
næringsutvikling og strømforsyning.  
Dette er temaer som er veldig aktuelle og viktige for Stavanger kommune. Kommunen skal i 
inneværende periode utarbeide strategi for klimatilpasning og vi har en ambisiøs klima- og 
miljøplan som gir rammer for den videre utviklingen på flere områder. 
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Kommunedirektøren legger til grunn at vi blir involvert i arbeidet med regionalplan på dette 
området. 
 
Folkehelse 
Kommunedirektøren ønsker en breiere tolkning av folkehelse og av helseforståelse. God 
helse handler om de sosiale, personlige og eksterne ressursene som gjør at vi har 
overskudd i forhold til dagens krav. Denne helseforståelsen er positiv og setter søkelys på 
egne ressurser og opplevelser. På denne måten bidrar god helse til trivsel og økt 
livskvalitet. En forutsetning i denne sammenheng er at samfunnet legger til rette for 
egenmestring. 
 
Planstrategien omtaler innovasjon, men kan i sterkere grad inkludere kommunal sektor i 
dette samarbeidet. Innovasjon innen helse og velferd, kompetanse og forskning, utvikling og 
bruk av teknologi/velferdsteknologi, og helsesektoren som «den nye oljen» kan framheves 
mer i planen. 
 
I det kommende arbeidet med revisjon av regionalplan for folkehelse ønsker Stavanger 
kommune å bidra med innspill. Vi vil i den sammenheng poengtere noen tema som bør 
adresseres i dette arbeidet: 
 
- befolkningens helsekompetanse 

- mental helse 

- ensomhet 

- bo- og oppvekstmiljø 

- levekår 

- teknologi 

- økte behov innenfor strammere økonomiske rammer 

Strategi for naturmiljø og naturmangfold / revidering av Regionalplan for friluftsliv og 
naturforvaltning 
Enten det blir en ny strategi eller en revisjon av regionalplan, er det viktig med kobling mot 
det som er gjort innenfor blågrønne strukturer i pågånde arbeid med revisjon av 
regionalplan Jæren 2050.  
Stavanger kommune har startet arbeidet med grønn plan/grønn strategi, som integreres 
som et av tre delprosjekter i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Her er naturmiljø, 
naturmangfold og friluftsliv viktige tema. Det vil være nyttig med samhandling omkring disse 
temaene i kommenede arbeider. 
 
Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus)  
Planstrategien omtaler den interkommunale planen, og viser til at fylkeskommunen vil 
kunne stille ressurser tilgjengelig for å få planene vedtatt, alternativt innarbeide rammer for 
området i regionalplan Jæren.  
Arbeidet med ferdigstillelse av IKDP Forus pågår, etter at ny politisk styringsgruppe er 
nedsatt etter forrige kommunevalg. Kommunedirektøren legger foreløpig til grunn at dette 
resulterer i vedtak av planen. 
 

Konklusjon  
 
Kommunedirektøren støtter de langsiktige utviklingsmålene og prioritering av planarbeid 
for å nå disse målene, med de innspillene som kommer frem i denne saken. 
Planstrategien er aktualisert på en god måte med hvordan den pågående pandemien 
tematiserer utfordringene vi står overfor nå og at den kan få langsiktige betydning. FN 
sine bærekraftsmål er løftet fram på en god måte slik at det blir tema i videre arbeid. 
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Kommunedirektøren ser fram mot god samhandling innenfor viktige prosesser for 
utvikling av Stavangerregionen og håper at det i tiden framover vil bli lagt til rette for 
gode involverende prosesser i de kommende arbeidene med de ulike regionalplanene 
som skal utarbeides.  
 
 

Per Kristian Vareide Gunn Jorunn Aasland 
kommunedirektør direktør 
 
 Hildegun Hausken  
 avdelingssjef Byutvikling 
 
 Ellen Figved Thoresen 
 sekjsonssjef 
 

 Ubbo Busboom   
 saksbehandler  
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Stavanger Formannskap behandlet i møte 27.08.2020 sak 136/20. Følgende vedtak ble 

fattet: 

 

Formannskapets flertallsvedtak 

 

Stavanger kommune støtter de foreslåtte utviklingsmålene og planporteføljen i Regional 

planstrategi 2021-2024, med følgende innspill:  
1. Stavanger kommune ber om at det tilrettelegges for god samordning og involvering 

gjennom arbeid med de ulike regionalplanene.  

2. Stavanger kommune anbefaler at tilgjengelighet til ikke-landfaste øyer blir tema i arbeidet 

med samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi. I denne sammenheng må både de klima- 

og miljømessige og økonomiske konsekvensene av ulike transport- og 

bosettingsstrategier, der også folketallsutvikling både i kommunedeler (i Stavanger), og 

distriktskommuner belyses. Dette innebærer å utrede de samfunnsøkonomiske og klima- 

og miljømessige konsekvensene ved Øyfast. 

3. Stavanger kommune arbeider med to fylkesvegprosjekt som er tenkt finansiert med 
ferjeavløysingsmidler. Desse prosjekta må utredes i tråd med endringer i 
retningslinjer for ferjeavløysningsordningen. 

4.  Stavangers rolle som regionmotor, som vertskap for sentrale institusjoner og næringer, 

og pådriver for økt samarbeid og fellesskap i regionen, bør omtales i dokumentet. 

5. Betydningen av en sterk og attraktiv kunnskapsregion bør komme tydelig frem i 

dokumentet. 

6    Det må foretas en evaluering av effektene på artsmangfold og miljø av de 

planstrategier som har vært fulgt frem til nå. Ny planstrategi må basert på dette ha 

hensynet til artsmangfold og miljø som forutsetning for strategien på andre områder. 

 

Saksdokumentene finnes elektronisk på Stavanger kommune sine nettsider under politikk, politiske 

utvalg, kommunalstyret for byutvikling og møtedato.  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225926  

 

Med hilsen 

 

Hildegunn Hausken Anne Kate Olsen 

avdelingsleder konsulent 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225926
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Til:   
Rogaland Fylkeskommune  
Kopi: Styret i Rogaland Idrettskrets 
 
 

 
Dato: 20. august 2020 

 

 
 

Høring av Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024 
 
Viser til deres høringsdokument av 14. mai då og oversender idrettens innspill. 
 
Hvorfor er det viktig at Rogaland idrettskrets sikrer idrettens stemme inn i de ulike regionalplanene?  
 
Vi gir vårt svar på høringen med dette utgangspunktet- Utviklingsplan for Rogaland er Rogalands regionale 
planstrategi for perioden 2021-2024. Den skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i 
Rogaland. 
 
Rogaland fylkeskommune er en viktig samfunnsutvikler. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på 
behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke 
sine. De første tre langsiktige utviklingsmålene er organisert etter de tre bærekraftdimensjonene, 
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det fjerde utviklingsmålet handler om attraktiv 
tettstedsutvikling. Det er i tettstedene, hvor mange bor og jobber tett, at det er størst og hyppigst behov for 
avveiing mellom ulike hensyn. 

 
Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø, Konkurransedyktig region, Helsefremmende og inkluderende 
samfunn, Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer er trukket fra som viktige utviklingsmål.  
 
Rogaland Idrettskrets mener at Idretten i Rogaland svarer bra på både visjon og utviklingsmål  

 
IDRETTEN I ROGALAND SKAL SKAPE STOLTE ØYEBLIKK OG BEDRE FOLKEHELSE. 
Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i fylkets øverste idrettspolitiske organ. RIK er et selvstendig, 
frittstående og autonomt rettssubjekt. Eierskapet utgjøres av representantene på idrettskretstinget, som 
avholdes hvert andre år. Representantene på idrettskretstinget velges av idrettsrådene og særkretsene/-
regionene i fylket. Representantene i idrettsråd og særkretser velges blant medlemmer fra de mange av 
kretsens idrettslag. Demokratisk deltakelse og mangfoldig borgerskap. 
 
Rogaland idrettskrets (RIK) sin rolle er å bidra til å styrke idretten i fylket sitt omdømme, og bidra til å bedre 
rammevilkårene for mangfoldet av idrettsaktivitetene i fylket (direkte/indirekte). 
 
Rogaland Idrettskrets innspill vil være på et overordnet nivå - lokale idrettsråd og særkretser vil i tillegg 
kunne kommentere denne plan samt eventuelle kommunale planer med arealdel og konkret arealbruk. 
 
I denne sammenheng ønsker idretten i Rogaland ved Rogaland Idrettskrets å gjøre oppmerksom på: 
 
 
 
 
 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/utviklingsmal-1-klimaomstilling-og-livskraftig-naturmiljo/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/utviklingsmal-2-konkurransedyktig-region/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/utviklingsmal-3-helsefremmende-og-inkluderende-samfunn/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/utviklingsmal-3-helsefremmende-og-inkluderende-samfunn/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/utviklingsmal-4-attraktive-lokalsamfunn-tettsteder-og-byer/


 
 

Idrettens samfunnsregnskap og verdiskaping 
Idretten i Rogaland er 175 000 medlemskap og voksende. 93% av alle unge har deltatt i organisert idrett. 
Idretten i Rogaland er etter hvert blitt en betydelig økonomisk aktør med over 1 milliard kroner i omsetning, 
nærmere 2000 ansatte og frivillig innsats verdsatt til over 1,4 milliarder kroner.  
Idretten i Rogaland er arrangør og vertskap for nærmere 75 tusen arrangement i året. Alle disse arrangement 
medfører en forflytning av mennesker og tilhørende økonomiske transaksjoner. Majoriteten av disse 
transaksjonene foregår via det lokale næringsliv og helt utenfor de forskjellige idrettslag. En kan bare gjette 
på denne økonomiske størrelsen pr arrangement, men en kommer fort opp i femsifrede summer og da 
snakker vi om en stor og viktig økonomi for lokalsamfunnet. 
 
Idrett er en innovativ, grønn fremtidsrettet næring som har et uutnyttet potensiale til vekst. En vekst som vil 
kunne inkludere nye arbeidsplasser, inklusjon, redusere sosial ulikhet og en bedre sosial bærekraft.  
Idretten svarer godt på FNs bærekraftmål. 
 
STATUS ANLEGG 
Det er med beklagelse å melde at Rogaland dessverre ligger langt nede på listen over antall idrettsanlegg pr 
fylke og nest nederst når det gjelder innbyggere pr anlegg – Vi har en hatt en fin økning siden 2016, men 
størrelsen på tilskuddet fra Norsk Tipping gjenspeiler vår ranking på listen. Det tilføres årlig Tippemidler til 
bygging av idrettsanlegg i Rogaland, dette året 148 millioner kroner. Via idrettslag, private bidragsytere og 
kommuner/fylket mangedobles dette beløpet i årlig byggevirksomhet av nye lokale idrettsanlegg.  
 
Nye idrettsanlegg som genererer økt medlemsmasse, inkludering og integrering og bedre folkehelse. 
Klubbvekst gir også økt tilskudd til lokal samfunnsøkonomi. Det skal frem mot 2050 bygges både 
idrettsanlegg, kulturbygg, skoler og friluftsområder. Det er med bekymring vi registrerer at spesielt 
bykommunene melder om stadig økende tomtepriser, og som gjør en slik satsing utfordrende. 
 
Arbeidet med strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland er en del av hovedstrategien for areal- og anlegg som 
ble vedtatt på idrettskretstinget april 2016. Hovedstrategien vil i lys av idrettstinget 2018 sine vedtak bli 
revidert på idrettskretstinget i 2020.  
 
Strategisk viktige idrettsanlegg er et helt nytt begrep basert på idrettskretstingets vedtak april 2018. Begrepet 
omhandler idrettsanlegg som det ikke nødvendigvis er fornuftig å bygge mer enn noen få av i Rogalands fem 
soner. Strategien legger opp til at det bør være en gjennomtenkt og helhetlig fordeling av denne type anlegg. 
Idretten har behov for noen enkelt-anlegg som er mer kostnadskrevende enn andre. Idretten erkjenner at 
slike større anlegg ikke kan etableres i alle kommuner. Mangfold, flerbrukspotensialet og samarbeid bør 
derfor etter utvalgets mening være styrende for utvikling av større kostnadskrevende idrettsanlegg.  
RIK har vedtatt å legge dokumentet fram for kretstinget 2. september 2020 og anser strategien som en viktig 
veileder for fremtidig spillemiddeltildeling i Rogaland. Dokumentet legges ved våre høringsinnspill og bør tas 
høyde for i fremtidige arealplaner. 
 
Idrettens aktivitetshus er et nytt konsept som skal inneholde minimum fire aktivitetsflater for forskjellige 
idretter. Aktivitetshus konseptet kompletterer dokumentet Strategisk viktige idrettsanlegg samt fylkets 
erfaringer med interkommunalt samarbeid og anleggsutvikling. Å skape et aktivitetshus hvor først og fremst 
ungdom kan drive med forskjellige idretter som er etterspurt i ungdomskulturen. Dette er en oppfølging av 
ungdomsløftet og satsing på å bedre anleggsforholdene til en rekke mindre idretter som ofte har dårlige 
treningsforhold 
 
Å satse på interkommunalt samarbeid, utvikle fremtidens aktivitetshus og planmessig plassere disse i 
lokalmiljøene for å skape livskraftige nabolag vil være nødvendig i en fremtidig arealplan. 
 
Nevnte utfordringer innenfor området anlegg bør kanskje møtes med tanker om samarbeid. Samarbeid på 
tvers av kommuner, på tvers av idretter og på tvers av organisasjoner. Vi har til nå bygget i bredden og lagt 
anleggene ut som om vi trillet terninger. Planer burde inkludert fremtidige anlegg som kunne ivareta de 
utfordringer vi nevner samt arealutfordringer og dermed kanskje bygge mer i høyde. Kanskje mer inkludere 



 
 

både kulturbygg, bolig, skole og kanskje til og med kirke. Knyttet til planenes målsettinger ønsker idretten å 
peke på muligheten for å knytte de verdier vi har i regionen, urbane verdier og naturverdier som hav, sjø, 
fjell, terreng og skog sammen med motiverte organisasjoner og i fellesskap utvikle attraksjoner som svarer på 
nevnte målsetting. Hvor større felles møteplasser i nærmiljø og levende sentrum kan skapes – både for 
innbyggere og gjester. 
 
STATUS FOLKEHELSE 
Idretten har etter hvert påtatt seg et stort folkehelseansvar, og det er fra det offentlige ønskelig at vi påtar oss 
mer. Det anbefales fra det offentlige at barn er i fysisk aktivitet 60 minutter daglig og at voksne for å bedre 
livskvalitet, redusere livsstilssykdommer samt redusere risikoen for tidlig død anbefales 120 minutter med 
fysisk aktivitet i uken. En slik folkehelse satsing bør skje i lokalmiljøet og vil så absolutt bidra til å skape 
inkluderende og robuste lokalmiljø – levende tettsteder. MEN, kapasiteten i idrettshallene er i dag sprengt. 
Det er ikke avsatt areal til en slik satsing. 
Rogaland er det fylket i Norge med størst forskjeller mellom fattig og rik – stor sosial ulikhet.  
Dette vil med den nåværende spådde samfunnsutvikling påvirke sammensetningen i bydeler/tettsteder. 
 
STATUS IDRETTSTURISME 
Idretten reiser, MYE. Det betyr at Rogalands idretten med sitt lokalmiljø også er vertskap og destinasjon. 
Idretten reiser for å administrere og organisere, for å kurse seg, for å trene og prestere bedre, for å 
konkurrere og å heie på. Idrettens reisevirksomhet innbefatter alt fra lokale gjester fra nabokommune, via 
kretskonkurranser, nasjonale serier og mesterskap til nordiske, europeiske og verdensmesterskap. Vi bør 
også kunne leke med tanken om Olympiske -, Para olympiske- og Special olympiske Leker. Lokalt er idretten 
hotellnæringens største kunde. Transportnæringen og bespisning kan melde om tilsvarende. Tilreisende 
utøvere, ledere, foreldre eller fans vil legge igjen et sted mellom 500,- og 4000,- kroner pr døgn. 
Idretten i Rogaland er årlig arrangør og vertskap for et enormt antall arrangement. Arrangement som er alt i 
fra enkeltkamper og konkurranser via turneringer til kurs, seminar, årsmøter, galla og generalforsamling for 
barn, unge og voksne. Vi har delt disse i Lokale – deltakere internt i kommune/ nabokommune.  
Regionale, deltakere fra utenfor Rogaland og Mosjonsarrangement med lokal og nasjonal deltakelse.  
 
Idretten i Rogaland er arrangør og vertskap for 53260 lokale arrangement som medfører egen transport.  
18477 Regionale- og 712 Mosjonsarrangement som medfører egentransport, transporttjenester, dagligvare- 
og detaljvarehandel, bespisning og oftest også overnatting.  
 
Det tas ut via idretten årlig flybilletter for nærmere en halv milliard kroner, buss, tog og egen transport 
kommer i tillegg. Tallene vi nevner er stadig økende og RIK ønsker en strategisk utvikling innen feltet. 
 
Idretten i Rogaland er en attraktiv konkurrent og motstander, vi er en attraktiv arrangør og vi ligger i en 
attraktiv region. MEN, idretten i Rogaland kan ikke se at det tas hensyn til dette i fremtidige planer.  
Idretten peker på at dette bør vektlegges i areal-, transport- eller kollektivplaner.  
Også steder der dette burde være helt naturlig, som f.eks. i forbindelse med konkurransekraft eller levende 
sentrumsområder. 
 
STATUS FLERE TALENTER 
Det ligger i idrettens natur og egenart å konkurrere om å være, og å bli best. Innovasjon og konkurransekraft 
preger vår hverdag. Og det er nivået internasjonalt som også setter standard for aktivitet her i Rogaland. 
Standard for de som vil mye - helt ned til barn og ungdom. Dette betyr at trenings- og kamp/ konkurranse 
mengder hele tiden er i utvikling og faktisk økende. Det er ikke lenger treningstid nok til alle som vil i en hall 
som var stor nok i 1972, 1992 eller 2002.  
 
STATUS NÆRING 
Å investere i idretten ved for eksempel anlegg, arrangement, utøverutvikling eller klubbutvikling vil medføre 
en generell klubbutvikling. Og en slik klubbutvikling, med økt medlemsmasse, bedre og flere talenter, et 
idrettsanlegg tilpasset moderne utfordringer og lokale, regionale, nasjonale og kanskje internasjonale 



 
 

arrangement, vil generere en direkte vekst i klubbens økonomi. Men, også en indirekte vekst via næringer 
som overnatting, transport, bespisning, varehandel, sportsutstyr samt entreprenørbransjen.  
Og dermed og en samfunnsøkonomisk vekst. Klubbutvikling er også næringsutvikling! 
I kjølevannet av den perioden vi har vært gjennom og fremdeles preges av, hvor hjulene igjen skal begynne å 
rulle. Hvor vi blir minnet på hvor sårbart et samfunn kan være vil RIK gjerne peke på viktigheten av idrettens 
bidrag og at fremtidige planer også bør inneholde stimulering idrettens næringsutvikling. 
 
RIK er også positiv til å vurdere å utvikle samhandling om kompetanseøkning innen nevnte områder.  
RIK har ansatte ressurser innenfor flere av nevnte områder som arbeider på tvers av idrettene.  
Sammen med fylket bør vi nå samarbeide for å utvikle et tverrfaglig samarbeidet for en styrt satset utvikling 
innenfor idrettens verdiskaping, og spesielt kanskje innfor anleggsutvikling og idrettsturisme.  
Kanskje det burde vært utviklet egne plandokument og egen utviklingsplan for Rogaland? 
 
På vegne av styret i RIK 
Med hilsen 
 
Laila Nemeth        Gjert Smith 
Styremedlem RIK       Anleggsrådgiver RIK 
Leder RIK Anleggsutvalg 
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Rogaland fylkeskommune 

firmapost@rogfk.no 

 

   Stavanger, 15. august 2020  

 

Denne uttalelsen sendes fra: Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland 

FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland er 20 frivillige 

organisasjoner, med til sammen 60 000 medlemskap, tilsluttet forumet sammen med friluftsrådene. De er; 
Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund 
Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. 
Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforenings tre regionale 
lag i Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord 
Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola Brettseilerforening, Bratte Rogalands Venner og friluftsrådene. 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Uttalelse til høring av Utviklingsplan for Rogaland    
Regional planstrategi 2021 - 2024 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland takker for muligheten til å gi innspill til planstrategien 

for en periode der vi for alvor må ta grep om natur- og klimakrisene. Vi er nå midt i en tredje, mer 

akutt krise, og håper at det vi nå lærer kan bidra til at vi mer effektivt følger opp Parisavtalen samt 

stopper tap av naturmangfold. Rogaland og rogalendinger har minst like stort ansvar for å gjøre det 

vi kan. FNF Rogaland har gitt innspill til mange regionalplaner, strategier og handlingsprogram og 

prioriterer disse i forumets årsplan og strategiplan. Planstrategien er kanskje viktigere enn noen gang 

og ble vedtatt som sak for FNF Rogaland i 2020 på årsmøtet vårt i januar d.å.  

Bærekraftmålene og arealendringer 

Høringsutkastet fra fylkeskommunen er konsist, velorganisert og fremhever FNs bærekraftmål og 

sammenhengen med krisene på en god måte. Vi forstår behovet for endringene i planporteføljen og 

er spesielt enig i at areal- og kraftkrevende virksomheter må ses i regional sammenheng og 

adresseres samlet.  

Vi er svært bekymret for utviklingen vi er vitne til i noen kommuner. Der drives det konkret 

planlegging før revidert regional arealplan er vedtatt og der gjeldende plan heller ikke legger føringer 

for at slike enorme prosjekt skal kunne bestemmes av enkeltkommuner. Arealene har bla. betydning 

for naturmangfold, folkehelse, klimatilpasning, matforsyning og er viktige lager for klimagasser. 

Intakt kan områdene være viktigere for fylkets klimaregnskap enn noe annet tiltak i de samme 

områdene. Områdene er av allmenn interesse og verdi langt utover kommunegrensenes og vi er 

derfor svært glade for at fylkeskommunen foreslår et helhetlig grep.  
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Klimakur, arealregnskap og naturens verdi 

I fylkesordførerens innledning sier hun at ‘vi skal leve annerledes’ og fremhever bærekraftmålene og 

at klimaendringene skal stoppes innen 2030. Vi er så hjertens enige men tror ikke vi har håp om å nå 

disse målene uten at vi endrer retning drastisk også når det gjelder nye satsinger. Vi MÅ kunne klare 

oss med mindre og fokus bør være på sirkulær økonomi og balanse i bruk av arealer, spesielt urørt 

natur. Vi kan ikke nå klimamålene ved å ødelegge mer natur. Vi har f.eks. smertelig erfart at vi har 

ofret for mye til naturødeleggende vindkraftverk. Naturen vi har igjen i Rogaland er en del av vårt 

livsgrunnlag og må forbli så intakt som overhode mulig. Det klarer vi ikke med å stadig bygge ut 

kraftverk og industri i allerede belastede naturområder. I Europa sies det at dette blir 

naturrestureringens tiår. Norge trenger ikke å fortsette å gjøre de samme feilene som landene sør for 

oss, men bør allikevel delta i dugnaden med å restaurere naturtypene som er spesielt viktig for arter 

og klima. 

Da Klimakur 2030 ble lagt fram for Regjeringen tidlig i år var arealendringer et viktig tema. 

Konklusjonen blant forskere er bla. at noe av det viktigste vi kan gjøre for klima er å la urørt natur og 

sammenhengende naturområder være i fred. Når vi vet at arealendringer også er den største 

trusselen mot naturmangfold og en stor risiko i klimatilpasningssammenheng, burde det være lett å 

endre retning. Eller?  

FNF Rogaland foreslår noe så enkelt og vanskelig som at i sum skal alle satsinger være positivt for 

miljø og klima. Blir naturmiljø forringet et sted må restaurering og tilbakeføring et annet sted være en 

del av regnskapet, uansett hvilken status området har i dag. 

Korona pandemien har for alvor også vist oss hvor viktig de nære, grønne lungene er for helse, trivsel 

og aktivitet. Vi trenger hvert eneste ‘frimerke’ som er igjen. Målet om positivt arealregnskap bør ikke 

minst gjelde for grøntarealer i byer og tettbygde strøk. Målet kan inkluderes ved revidering av de 

regionale arealplanene, men prinsippet bør anvendes uten å vente. Revidering tar tid. Dette er en sak 

som også dreier seg om muligheten for arter å overleve forbi stengsler, asfalterte matfat og drenerte 

bekker. Det gjelder også evnen til å takle klimaendringer på en trygg og rimelig måte.  

FNF Rogaland har flere spesifikke kommentarer til målene og til de foreslåtte endringene i 

planporteføljen. De er som følger: 

Målene 

1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø er første mål med rette og går rett på sak under 1.1 . 

Hva ‘i samsvar med Parisavtalen’ betyr må grundig defineres framover. For at det skal ha en mening 

må utredninger kunne beregne hvordan foreslåtte tiltak og prosjekt bidrar eller mislykkes i så måte.  

2.2 Bidra til grønn omstilling i næringslivet; ordet grønn har i det siste mistet mye betydning da nær 

sagt alt blir ‘grønnvasket’. I teksten omtales sirkulærøkonomi. Vi tror dette er et prinsipp som vil 

være avgjørende for Parisavtalen og bærekraftmålene og bør fremheves i innsatsområdene. Bruk 

heller et mer presist utrykk som f.eks. Bidra til miljøvennlig og sirkulær omstilling i næringslivet.  

2.3 om kompetanseutvikling; Natur- og friluftslivsorganisasjonene etterspør ofte riktig kompetanse 

og flere til å arbeide med saker og planer som krever naturvitenskapelig bakgrunn. Noen av de 

største selskapene i Norge har nå bærekraftdirektører; et lite skritt i riktig retning. Mål nr. 1 om natur 
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og klima forplikter. Det bør være en selvfølge at utdannelse og ansettelser skjer med dette i mente. 

Men, nyutdannede naturvitere har ofte fortsatt vanskelig for å finne jobber selv om de blir fortalt at 

det er stort behov for akkurat dem nettopp pga. den prekære situasjonen kloden er i. I Rogaland har 

FNF bla. gitt innspill i flere runder om behov for fullfinansiering av vannkoordinatorstillingene. Disse 

ser nå ut til endelig å være på plass. Takk til regionalplanavdelingen! 

 

Fra FNFs ståsted er Fylkesmannens miljøvernavdeling sterkt underbemannet. Regionalplan-

avdelingen hos fylkeskommunen kan også trenge flere på tvers av fagområder. Mange kommuner 

strever og ber om hjelp fra bla. fylkeskommunen. Naturvitere og forvaltere bør også anvendes i 

næringslivets miljøvernavdelinger, ikke bare til f.eks. søke om utslippstillatelser men også til kunne 

bidra med kunnskap om økologi og landskap ved foreslåtte arealbruksendringer. Konsulentbransjen 

gjør sitt men det beste for miljøet og for gode, effektive avgjørelser, er at denne kunnskapen også 

finnes i tilstrekkelig monn hos oppdragsgiverne. Naturvitere som også kjenner og vet å anvende 

lovverk som gjelder naturverdier trenger vi flere av. Advokater må også bli flinkere dersom vi skal 

kunne forsvare natur og klima iht. lovene vi faktisk allerede har, og, ikke minst, for å kunne følge opp 

denne planstrategien. UiS gjør en fantastisk jobb med å utdanne miljøøkonomer. Vi håper de 

juridiske fakultetene også kjenner sin besøkelsestid. 

Forutsetninger 

Som nevnt, mener vi at en overgang til sirkulær økonomi er blant de viktigste forutsetningene. Vi 

støtter også fylkesordføreren i at vi skal leve annerledes. Vi tror at Rogaland og kommunene må ta et 

hardt blikk bakover og se på hva som bør endres, nå som vi vet en god del mer om natur- og 

klimakrisene. Vi håper og tror at det ikke er for sent å snu eller endre formål, også når det gjelder 

veibygging. Det er heller ikke for sent å kreve bærekraftig akvakultur og ansvar på tvers av alt som 

påvirker villaks og ørret. Dette for å nevne et par eksempler.  

Planbehov og oppfølging – medvirkning 

FNF støtter enklere planlegging og at flere planer kombineres. Noen planer er slik at prinsippene og 

føringene må inn i alle andre planer. Et eksempel er klimatilpasningsplanen som skal vedtas i høst. 

Dette er tema som må gjelde i all planlegging fra kommuneplaner, frivillighet, kultur, folkehelse og 

selvsagt i alt som har med arealer og vassdrag å gjøre.  

Det er fortsatt vanskelig for vanlige folk å kunne sette seg inn i planprosesser, spesielt regionalplaner 

og kommuneplaner. I dette kapittelet nevnes Regionalt planforum. Andre enn kommuner skal kunne 

bidra i forumet, også frivillige organisasjoner slik som de i FNF. Vi håper fylkeskommunen finner fram 

til gode rutiner og at regionalt planforum etter hvert brukes langt mer aktivt av kommunene. FNF 

stiller også gjerne for å gi innspill til saker og planer som dreier seg om naturområder og friluftsliv.  

Medvirkning er ellers noe som må jobbes systematisk med. For FNFs del vil det være en fordel om 

høringsmøter og konferanser også ble tilbudt etter normal arbeidstid. Innholdet, tema og omfang 

kan med fordel tilpasses de frivillige som da stiller. Barn, unge og sårbare grupper bør prioriteres. Her 

kan også FNF organisasjonene spille en rolle.  
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Foreslåtte endringer i porteføljen 

Her kommenterer vi noen av planene. Det er faktisk få som ikke er av interesse for FNF og på tvers av 

organisasjonene, men vi kommenterer kun det som er viktigst nå. Uansett ber vi om å bli invitert inn i 

prosesser tidlig. FNF sekretariat, styre og frivillige har ikke kapasitet til å delta på og bidra til alt men 

finner at det er få planer som ikke berører arealer eller tema viktig for natur og friluftsliv.  

Regionalplan for kompetanse 

Se kommentaren vår om økt behov for naturviterkompetanse. Kommunene trenger oppbemanning 

når det gjelder natur og klima i planlegging og forvaltning. Friluftslivskompetanse er også mangelvare 

og læring i friluft må inn på alle nivå. Vi er imponert over lærerne som kom seg ut med kohortene 

sine i vår. Men, de kan sikkert trenge en god del læring om og oppmuntring til videre læring ute høst 

og vinter. 

Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet 

Dette er svært viktig. Se også innledende kommentar og forslag. Vi forstår hastverket og at en 

strategi kan være mest hensiktsmessig. Det er allikevel noe bekymring knyttet til effekten av strategi 

i motsetning til en full planprosess.  Vi ber derfor om at FNF blir invitert inn i referanse/ressursgruppe 

så tidlig som mulig og at det blir grundige høringsprosesser som involverer bredt.  

Det etableres datasentre mange steder i Norge og noen bruker like mye strøm som en middels stor 

by. Formålene med datasentrene varierer, noen er svært tvilsomme. Til nå har etableringer blitt 

særbehandlet og vi ser igjen en naiv tendens til selge verdifull natur for småpenger. Vi håper at en 

plan eller strategi kan ta inn over seg verdien av norsk fornybar energi og at den og arealene skal 

behandles som begrensede og svært verdifulle ressurser.  

Regionalplan for kultur 

Denne bør oppdateres. Gjeldende plan er ujevn og tar ikke tilstrekkelig innover seg frivillighetens 

rolle. Friluftsliv nevnes knapt selv om det er via kulturmidlene noen av de viktigste tildelingene til 

barne- og ungdomsforeningene foregår. Planens tittel kan med fordel endres eller utfylles til noe mer 

meningsfylt på tvers av frivillig sektor. Friluftsliv må få et eget kapittel. Vi ber om at FNF og 

organisasjonene direkte, blir involvert tidlig i revisjonsprosessen. 

Regionalplan for folkehelse 

Denne bør også oppdateres. Friluftsliv er tilgodesett med ett kapittel men handlingsplanen følger 

ikke opp beskrivelsen. FNF mener at friluftsliv må prioriteres og handlingsplan og tilhørende budsjett 

må reflektere dette. Vi håper at lærdom fra koronakrisen følges opp i en ny plan og friluftsliv blir 

prioritert i praksis. FNF ser fram til å kunne bidra i prosess og med innspill til planen. 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 

Dvs. UTE planen, en redusert utgave av den banebrytende FINK planen – FNF kan ikke annet enn 

være enig i at denne planen allerede nå bør revideres. Vi ser med bekymring på at ‘friluftsliv’ foreslås 

utelatt i en evt. ny tittel eller strategi. Tilstrekkelig dekning i kulturplanen og folkehelseplanen kan 

kanskje gjøre opp for friluftslivs- ‘hull’ i planporteføljen men det skal godt la seg gjøre å komme i 

nærheten av det FINKen var.  
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Vi oppfordrer fylkeskommunen til å ta et tilbakeblikk og evaluere prosess og ansvar som ledet til UTE 

planen parallelt med evaluering av de andre to nevnt her. Da bør FNF og organisasjonene inviteres til 

å bidra i evalueringen for så å hjelpe med å stake ut ny retning. 

Ved oppstart av planarbeidet ber vi om at planprogrammet sikrer at kunnskapsgrunnlaget styrkes og 

oppdateres. Dette gjelder spesielt for sårbare arter og naturtyper og verdifulle landskap. Gode kart 

og oppdatert kunnskap om naturverdier er en forutsetning for at kommuner og andre skal klare å 

forvalte verdiene på en bærekraftig måte. FNF ser et klart behov for bedre kartlegginger og 

oppdaterte kart. Dette kom også tydelig fram da vi arbeidet med innspill til Regionalplan for Jæren 

del 2. Det er også behov for ny verdivurdering med jevne mellomrom. Når noe tas til utbygging, vil de 

arealene som er igjen få økt verdi.  

En kartlegging av naturen i Norge (NIN karlegging) er i gang men dette går alt for sakte til å ha 

betimelig og bred nytte i arealplanlegging og for å adressere naturkrisen på lokalt nivå. 

Vannforvaltning og havbruk m.m. 

Til slutt har vi et forslag som gjelder flere planer og strategier; naturforvaltning, 

havbruk/matregionen og pågående revidering av regional vannforvaltningsplan.  

FNF foreslår å målsette utslippsfrie fjorder i pågående og fremtidig planarbeid. Vi viser til en sak i 

Troms og Finnmark der konklusjon fra en utredning er at kommunene er i sin fulle rett til å vedta 

miljøkrav, og kan f.eks. vedta planbestemmelse om nullutslipp fra akvakultur i medhold av plan- og 

bygningsloven. Les om utredningen og saken her. Utpeking av og handlingsplan for utslippsfrie 

fjorder og en tidslinje for alle aktuelle/berørte fjorder vil være en konkret og lett målbar satsing for å 

oppnå sirkulær økonomi, klimaomstilling og livskraftig naturmiljø.  

 

Styret i FNF Rogaland stiller gjerne i et møte med det nye fylkesutvalget for å utdype forslagene og 

tema som berører organisasjonenes formål og virke. Med dette ønsker vi lykke til videre med 

planstrategiarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

for FNF Rogaland 

 

 

Ivar A. Nøttestad   Emily L. Halvorsen 

Styreleder   Koordinator 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Rogaland 

https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/kommunen-har-rett-til-a-kreve-utslippsfrie-oppdrettsanlegg/


 

 

Til:  Rogaland fylkeskommune 

Fra: Syklistenes Landsforening, Nord-Jæren og Ryfylke 

Deres ref: 

Dato: 08. august 2020 

 

Syklistenes Landsforening (SLF) er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. SLF ønsker at flest 

mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som fremkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og 

som kilde til opplevelser og bedre helse. SLF har på landsbasis ca. 10 000 medlemmer. Lokallaget på 

Nord-Jæren og Ryfylke har ca. 500 medlemmer pr. 1.1.2019. 

 

Utviklingsplan for Rogaland - høringsinnspill 

 

Vi setter pris på å få muligheten til å gi innspill til utviklingsplan for Rogaland. Som interesseorganisasjon 

for syklende er vi spesielt interesserte i planer for samferdsel og arealbruk. 

 

Gjennom nasjonale og regionale vedtak er Rogaland fylkeskommune forpliktet til omstilling i 

reisemønstre. Nasjonal transportplan og byvekstavtalene gir sterke føringer for økt sykkelandel. Dessverre 

blir ikke alltid disse overordnede målene vektlagt i enkeltprosjekter, slik at helheten i 

samferdselsplanleggingen svekkes. 

 

Som eier av et stort antall viktige veier i fylket er Rogaland fylkeskommune i posisjon til å utøve en stor 

innflytelse på samferdselsplanleggingen i regionen. Det er derfor viktig at fylkeskommunen har klare 

føringer om at egne prosjekter skal legge til grunn de overordnede målene, og de virkemidlene som blir 

vedtatt for å oppnå dem. 

 

I utviklingsplan for Rogaland foreslås det en samferdselsstrategi som skal være retningsgivende for 

fylkeskommunens arbeid. Med bakgrunn i behovet for å oppnå de nasjonale og regionale målsetningene, 

ser vi det som viktig at samferdsel gis samme status som øvrige planer. Vi foreslår derfor at det 

utarbeides en samferdselsplan, som er bindende for fylkeskommunens arbeid, hvor aktuelle virkemidler 

og krav for å oppnå de overordnede målsetningene blir definert. 

 

Med vennlig hilsen 

Jens Glad Balchen 

Leder, SLF Nord-Jæren og Ryfylke 

e-post: nord-jaren@syklistene.no 

Telefon: 926 32 579 

Telefon: + 47 926 32 579 Org. nr. 982 583 926  nord-jaren@syklistene.no 
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Høringsinnspill til Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 
 
Museum Stavanger ved avdeling for naturhistorie har fokusert spesielt på innspill til 
langsiktige utviklingsmål og innsatsområder som knytter seg til temaet 
«Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø».  
 
Det er viktig at vi erkjenner at vi har både en klimakrise og en biologisk mangfold-
krise med massivt tap av arter på verdensbasis. Dette foregår også i Norge, og er i 
betydelig grad en konsekvens av forvaltningsmodeller. Det omfattende tapet av 
biomangfold er i betydelig grad koblet med klimakrisen, men også til omfattende tap 
av leveområder og inngrep i økosystemfunksjonen.  
 
Vi registrerer at havet og de naturtyper og det biologiske mangfoldet som finnes i 
havet ikke er nevnt i planen. Det skal satses på havbruk, men hvordan kan en gjøre 
dette uten å ta vare på de naturlige økologiske systemene som finnes i havet? Det gir 
oss oksygenet vi puster inn i 3 av 4 pust. Samtidig kan det også lagre store mengder 
karbon når marint plankton nær overflaten tar opp CO2 gjennom fotosyntesen for så 
å synke ned i dyphavet og sørge for langtidslagring av karbon. 
 
 
Tilpasning av samfunn til et mer ekstremt klima 
 
Klimakrisen er akutt, og det er viktig å gjøre omgående tiltak både for å få ned 
klimagassutslipp, binde karbon og motvirke skadevirkningene av et våtere og villere 
klima. Samtidig må vi gjøre mer for å bevare det biologiske mangfoldet. Her ligger 
det spennende muligheter for synergieffekter, gitt at man tar de rette valgene.  
 
Eksempler:  
Planen sier pr. i dag at «kommuner må bli enige om å begrense skadelige inngrep og 
samarbeide om flomdempende tiltak». Planen bør ha en mer ambisiøs målsetning 
enn bare å begrense nye skadelige inngrep. Langs Rogalands vassdrag og våtmarker 
finnes et enormt potensial knyttet til restaurering av våtmark, både i urbane 
områder, langs de store elvene og i kulturlandskapet. Jæren hadde f.eks. dobbelt så 
mange store innsjøer for 150 år siden som det finnes i dag, og flere av disse kan 
gjenskapes uten veldig store kostnader. Slike restaureringsprosjekter ser man mange 
av i utlandet, og de har stor positiv påvirkning på biomangfold og kan også bidra til 

08Fall

Rogaland fylkeskommune

Vår ref.:

Stavanger, 15.08.2020



bedre vannkvalitet i vassdraget. Åpning av bekker lagt i rør er et effektivt 
virkemiddel mot flom i boligområder, og kan skape attraktive park- eller 
naturområder. Myr kan reetableres uten å gjør så mye mer enn å fjerne eksisterende 
drenering. Kantsoner kan reetableres enkelt og hindre erosjon mens de samtidig 
fungerer som spredningskorridorer for lokalt biomangfold. Poenget er at det er 
rimelig enkelt å komme opp med tiltak som har dobbelt positiv effekt, både som 
gode klimatiltak og som gode tiltak for å fremme lokalt biologisk mangfold.  
 
Et annet tema som er kommet opp i seinere år er planting av skog som klimatiltak. 
Norge er i dag i en «gjengroingsfase», dvs. at volumet skog øker og skogen kryper 
oppover i høyden som et resultat av klimaendringer. Det er stor enighet i 
forskningsmiljøer om at karbonfangst ved å øke dekningen av skog i områder hvor 
det naturlig vil vokse skog, kan binde opptil 25% av alt karbon i atmosfæren (artikkel 
i Science, juli 2019).  
 
Omfattende studier i andre land har vist at naturlige, mer artsrike skogtyper av 
langtidslagret karbon er vesentlig bedre enn monokulturer av f.eks. sitkagran. 
Monokulturer av plantede trær representerer store arealinngrep som har store 
skadevirkninger på lokal fauna og flora. I tillegg er disse langt mer utsatt for skade 
under episoder med ekstremvær, ved at skoger der alle trærne er omtrent like store 
i større grad treffer vinden som en «vegg» slik at omfattende arealer blir vindfelt 
samtidig. I en naturlig skog brytes vinden opp av trær i ulik høyde og utforming, slik 
at naturskogen tåler mye mer vind.  
 
Det bør også bli en debatt om landskapsforvaltningen i fremtiden basert på disse 
behovene som klimakrisen definerer. Det åpne kulturlandskapet, f.eks. kystlynghei 
og andre typer kulturlandskap, blir ofte trukket frem som et ideal, og man har en 
tendens til å ønske å bevare landskap akkurat slik som vi ser det i dag. Men 
klimaendringene endrer de naturgitte forholdene for planter og dyr, og det blir 
meningsløst å prøve å kjempe mot de naturlige endringene som nødvendigvis vil 
komme. Natur og økosystemer endrer seg konstant, og vi bør tillate at naturen 
endrer seg i tråd med klimaet. Å akseptere en større grad av gjengroing i noen 
naturtyper vil være både kostnadsbesparende og rasjonelt. Gjengroing er også 
nødvendig mange steder for å redusere faren for jordskred i en periode med økende 
nedbør slik vi har nå.  
 
Så, for å oppsummere bolken om tilpasning av samfunnet til et mer ekstremt klima: 
 
-Man bør i større grad legge opp til restaureringing av natur og naturtyper langs 
vassdrag, ikke bare begrense inngrep, som et tiltak mot flom med positive 
synergieffekter for biologisk mangfold. 
 
-Klimaendringer fører til gjengroing, og man bør ønske deler av denne gjengroingen 
velkommen som et positivt tiltak for karbonbinding. «Klimaskog» bør i størst mulig 



grad etableres vha naturlig regenerering, og man bør for alt i verden unngå en 
nyplanting av sitkagran på Vestlandet som «klimatiltak». 
 
 
Ivaretakelse av naturmiljøer og naturmangfold     
 
Det er vanskelig å sette en pris på verdien av biologisk mangfold, og kanskje derfor 
har hensynet til biomangfoldet som en hovedregel måttet vike i de fleste saker. Selv 
om det er en bred vitenskapelig konsensus om at vi er avhengige av fungerende og 
robuste økosystemer for å møte de utfordringene som klimaendringene byr på, så 
virker det ikke som om det finnes noen universell enighet om dette i praksis betyr. 
Hvor mye naturlig habitat må man sette av som leveområder for naturmangfold, og 
hvor mye kan vi tukle med økosystemene før det får alvorlige konsekvenser? Det er 
viktig at det blir en bred politisk debatt om biologisk mangfold, for det er langt i fra 
alle som forstår hva som ligger i potten. Det biologiske mangfoldet er våre og 
fremtidige generasjoners desidert viktigste reservoar for forskning og 
bioprospektering. Det er her vi skal hente råstoff til nye medisiner, idéer til nye 
tekniske løsninger og nye virkestoffer. Derfor er det viktig at vi skaper livsmiljø for 
andre arter, vi har ikke råd til å miste noen av dem. Artsdannelse tar millioner av år, 
utryddelse er adskillig raskere.  Økosystemfunksjon og artenes gjensidige 
avhengighet av hverandre, faren for kaskadeeffekter der tap av en art fører til tap av 
en rekke andre arter som en konsekvens, alt dette er tema som må få et mye større 
fokus i dagens samfunn en det har hatt til nå.  
 
I utarbeidelsen av fylkesvise utviklingsplaner er det viktig å identifisere naturtyper og 
økosystemer som er unike og særegne for regionen, siden slike forekomster 
medfører et spesielt forvaltningsansvar. Det tilsier at man i Rogaland bør fokusere 
spesielt på Jærstrendene, med sitt unike sanddynemiljø og tilhørende 
grundtvannsområder utenfor. Vi ser stadig flere eksempler på at viktige forekomster 
og habitater langs Jærstrendene, vernestatus til tross, ødelegges og forringes. Viktige 
rasteområder for vadefugler mister sin funksjon fordi rastende fugler fortrenges fra 
matfatet pga. menneskeskapte forstyrrelser. Viktige plantesamfunn ødelegges av 
oppdyrking og overbeiting. Forvaltningen av Jærstrendene slik den er i dag har ikke 
evnet å omstille seg til den kraftige økningen som har vært i bruken av området til 
rekreasjon, og de unike livsmiljøene her trues nå både av økt erosjon grunnet 
klimaendringene og altfor mye ferdsel og bruk av viktige nøkkelområder. 
Jærstrendene må få økt fokus i arbeidet med å ivareta viktige naturmiljøer i 
Rogaland, og det MÅ innføres restriksjoner på bruken av enkelte delområder hvis 
man skal oppfylle de forpliktelsene som ligger i områdets RAMSAR-status.  
 
Et annet særtrekk ved Rogaland generelt og Jæren spesielt er områdets unike status 
som hekkeområder for viktige bestander av kulturlandskapsarter. Vipe, storspove, 
svarthalespove og sanglerke er eksempler på arter der Rogaland har en stor del av 
den nasjonale bestanden, men grunnet endringer til et mer storskala, maskinelt 



jordbruk med tidligere førsteslått, så er disse bestandene i fritt fall. Dette er arter og 
problemstillinger som er godt kjent og som til dels allerede er omfattet av nasjonale 
handlingsplaner, men det bør likevel nevnes som et særansvar for Rogaland i 
planverk som diskuterer ivaretakelse av lokalt naturmangfold. Problemstillinger 
knyttet til skadevirkninger på miljøet grunnet effektivisering av jordbruket er på 
ingen måte avgrenset til fugleliv, og særlig bortfall av kantsoner og restareal som kan 
fungere for pollinerende insekter mm. er en signifikant årsak til tap av biologisk 
mangfold.  
Igjen vil vi etterlyse et fokus på naturtyper og biologisk mangfold som finnes under 
overflaten, i hav og ferskvann. Viktige naturtyper som ålegressenger og ruglbunn er 
ikke nevnt i planen. Skal en legge til rette for utstrakt havbruk, er det viktig å ha et 
sunt fungerende hav og naturlige ferskvannssystem. Hvordan skal en ta vare på det 
biologiske mangfoldet i havet og elver og innsjøer? Beskytte sårbare lokasjoner og 
arter og sikre seg at ikke viktige ledd i næringskjeden blir utradert av kommersielle 
aktører på jakt etter hurtig profitt? Havforskningsinstituttet har i år kjørt en pilot på 
et kartleggingsprosjekt sammen med Statens Kartverk for å kartlegge naturtyper i 
havet der målet er å etablere marine grunnkart i kystsonen. Stavanger var en av 
kommunene som var med i denne piloten så her er det mulighet for å hente inn 
data, erfaringer og ideer til en bærekraftig forvaltning.  
 
Avslutningsvis vil vi berøre en stor problemstilling som får lite oppmerksomhet. 
Rogaland ligger i Rovviltsone 1, som omfatter Vestland, Rogaland og deler av Agder. 
Her er i praksis alle større rovviltarter utryddet, for å legge til rette som prioritert 
område for utmarksbeite med i første rekke sau. Det er viktig at de negative sidene 
ved denne forvaltningsmodellen blir belyst i større grad i det offentlige ordskiftet. Å 
fjerne toppredatorene i økosystem med så mye hjortevilt er et ekstremt 
miljøinngrep med svært store ringvirkninger. Det medfører et massivt tap av 
biologisk mangfold, direkte ved at arter som er avhengige av at det finnes rovdyr 
eller indirekte ved skadevirkninger forårsaket av bestander som vokser ut av 
kontroll. Det som i første rekke skjer når man fjerner de store rovdyra, er at 
bestander av hjortevilt øker kraftig. Det samme skjer med bestander av små- og 
mellomstore rovdyr som rødrev, mår og grevling. Dette er situasjonen på Vestlandet 
i dag, vi har en natur som er overbefolket av hjortevilt og mellomstore rovvilt, og vi 
vil ikke nøle med å karakterisere dette som en natur «ute av balanse» for å bruke et 
folkelig uttrykk. Konsekvensene av dette er et massivt tap av biologisk mangfold via 
overbeiting og overpredasjon fra bestander som er langt større enn de ville vært i et 
naturlig økosystem med toppredatorer som et naturlig ledd. I tillegg er dette en 
sterkt medvirkende faktor til den økningen vi ser i forekomsten av flått og flåttbårne 
sykdommer, som øker jevnt og trutt. Den plagsomme parasitten hjortelusflue er på 
stø kurs vestover og vil trolig kolonisere også Vestlandet dersom ikke 
hjorteviltbestandene blir betydelig redusert. Vi er nå oppe i 8-10.000 trafikkulykker 
(på landsbasis) hvert år, forårsaket av hjortevilt som løper ut i veibanen. Mennesker 
skades og dør, og de materielle kostnadene og kostnadene til forebyggende 
veisikring er nå oppe i betydelig beløp.  



Det er på tide at den siden av regnestykket blir skikkelig belyst når nye 
forvaltningsmodeller skal vedtas.  
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Rudolf Svensen                                                             Alf Tore Mjøs 
avd. direktør                                                                  konservator 
Naturhistorisk avdeling                                               Naturhistorisk avdeling 
Museum Stavanger                                                      Museum Stavanger 
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Tilbakemelding på forslag til utviklingsplan for Rogaland - regional 

planstrategi 2021-2024  

 

Vi visert til brev datert 14.5.2020 om høring av forslag til Utviklingsplan for Rogaland - 

regional planstrategi 2021-2024. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er bl.a. å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivaretakelse av 

marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av 

kystsonen. 

 

Vurdering og merknader 

Generelt 

Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er 

samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og 

mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten 

grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt viktig 

ved planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, lokalisering og 

utbygging av småbåthavner, havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsnett. Ofte 

vil planlegging av bo- og hytteområder nær sjøen generere behov for å benytte sjøareal 

til blant annet avløp, vannforsyning, småbåthavn og marinaanlegg. Der slike tiltak 

kommer i eller i nærheten av viktige områder for fiskeri, havbruk eller marint biologisk 

mangfold, kan dette medføre økt konfliktpotensial. F.eks. ønsker Fiskeridirektoratet at 

småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og at 

plassene søkes samlet på færre, større anlegg på dypere vann, framfor å belaste mange 

områder, og at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på 

sjøbunnen, slik at man unngår å legge unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for 

fremtidig bruk. 
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Interkommunal planlegging 

Fiskeridirektoratet er opptatt av at kommunene ser sammenheng mellom bruk av land 

og sjø - også utover kommunegrensene. Det er viktig at arealforvaltningen er 

forutsigbar, og at det balanseres fornuftig mellom bruk og vern. Det bør være eksistens- 

og utviklingsmuligheter for marine næringer samtidig som kommende generasjoner 

kan dra nytte av de fordeler som ressursene, beliggenheten og miljøet i en 

kystkommune gir. Det er derfor viktig å inkludere kystnære sjøarealer og marin sektor i 

alt planarbeid, slik at en har klare rammebetingelser for arealbruk, utvikling og 

næringsvirksomhet. Kommuner som deler samme fjord- og strømsystem bør 

samarbeide om arealplanlegging. Interkommunale planer og planprosesser vil være 

positivt med hensyn til ressursbruk og tilgang til kompetanse. Planene vil også bli bedre 

avstemt i forhold til nabokommuner. Dette gjelder særlig for sjøområdene, og vi 

oppfordrer til mer initiativ, gjerne også fra fylkeskommunens side, når det gjelder 

interkommunal planlegging i sjø. 

 

Nasjonale forventninger 

Rogaland fylkeskommune nevner nasjonale forventninger 2019-2023 til regional og 

kommunal planlegging. Der peker kommunal- og moderniseringsdepartementet på 

oppgaver og interesser som regjeringen mener er viktige i regional og kommunal 

planlegging etter plan- og bygningsloven, for å fremme bærekraftig utvikling i hele 

landet, og for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen har bestemt 

at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største 

utfordringer. 

 

I de nasjonale forventningene legges det vekt på at Norge skal være en ledende 

havnasjon, og at havbasert verdiskaping er viktig for sysselsetting langs hele kysten. Det 

er stort potensiale for ytterligere vekst, og regjeringen ønsker å bidra til å realisere dette. 

Det påpekes at det er behov for bedre arealplaner med et regionalt og interkommunalt 

perspektiv. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert 

på havets ressurser, og en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. 

Arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen prioriteres også. 

Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal 

til ønsket vekst i oppdretts- og havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også 

ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.  

 

Fiskeridirektoratet region Sør støtter tankene om å utvikle og slå sammen regionalplan 

for landbruk, regional plan for sjøareal, havbruk og bioøkonomistrategi i ny overordnet 

satsing for matregion Rogaland. Det er viktig å prioritere dette når Akvakulturstrategien 

anses utdatert og skal avvikles. 

 

Regional kystsoneplan 

Vi støtter for så vidt også at Fylkesdelplan for kystsonen ikke lenger anses som egnet 

forvaltningsverktøy. Rogaland fylke må sies å ha gode forutsetninger for å ha en nasjonal 

posisjon innen bærekraftig blå vekst, og bør ha ambisjoner om planer for hvordan 

regionen skal opprettholde og videreutvikle posisjonen som et av landets viktigste 

sjømatfylker. Vi vil sterkt anbefale fylkeskommunen å vurdere utvikling av en ny 
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regionalplan for kystsonen nå, og ikke vente til neste planstrategi. Arbeidet bør ses i 

sammenheng med regionalplan for landbruk, regional plan for sjøareal, havbruk og 

bioøkonomistrategi. 

 

En av de største utfordringene for en balansert og bærekraftig utvikling av marine 

næringer, er å få til arealplaner som gjør gode avveininger mellom fiskeri og havbruk, og 

ikke minst mellom fiskeri og havbruk på den ene siden og andre næringer og interesser i 

kystsonen på den andre siden. I et slikt planarbeid må det tas hensyn til viktige 

ressursområder som gyte- og oppvekstområder og marine naturtyper som f.eks. ålegras. 

 

Høringsutkastet nevner også viktigheten av å verne om matjord, og viktige naturtyper 

som myr og våtmark. Vi støtter absolutt at man f.eks. verner om muligheten til 

selvberging av mat på norsk landjord i framtiden. Fiskeridirektoratet region Sør vil kort 

bare si at mat fisket eller sanket fra sjøen ofte kan være både økologisk, sunn og 

kortreist. Vi ønsker oss mer fokus på å sikre og verne om viktige områder hvor det 

sankes/fiskes mat i sjøen samt på verdifulle marine ressursområder og generelt på 

marint biologisk mangfold. 

 

Det er uansett et ansvar for alle å ta vare på marint biologisk mangfold. Det er også viktig 

for alle å bidra til opprettholdelse og utvikling av de marine næringene. Målet er å ha en 

levedyktig fiskerinæring, som er svært viktig, spesielt for distriktene, med tanke på 

sysselsetting, næringsutvikling og verdiskaping. Samtidig er det en målsetting å ha en 

konkurransedyktig havbruksnæring uten at det går på bekostning av andre 

interessenter eller miljøet. Utviklingen av de marine næringene skal skje på bærekraftig 

vis. En kystsoneplan må også ha fokus på å bevare eksisterende næringsarealer i 

tilknytning til sjø, som f.eks. fiskefelt, og å finne nye og egnede næringsarealer, f.eks. til 

nye oppdrettsarter i sjø, og burde være et naturlig snarlig mål for Rogaland 

fylkeskommune. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Knut Kristian Skjolden 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Saksframlegg 

 

Høring - Utviklingsplan - Regional planstrategi 

 

Rådmannens innstilling: 

Randaberg kommune synes Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en god og oversiktlig 
planstrategi med sentrale og aktuelle utviklingsmål. Planstrategien kalles for en utviklingsplan og 
bygger på solide kunnskapsgrunnlag innen de aktuelle temaene.  

Randaberg kommune oppfordrer fylkeskommunen til å knytte de enkelte bærekraftsmålene mer 
synlig til de enkelte utviklingsmålene slik at vi alle har en felles forståelse hva de enkelte målene 
innebærer. Da kan vi bedre bruke disse som en felles arbeidsmetode for kommunene og regionen 
i fellesskap.  

Randaberg kommune imøteser fylkeskommunens intensjon om en mer aktiv oppfølging og 
tydeligere lederskap i samarbeidet om den regionale samfunnsutviklingen. 

Kommunen ser også positivt på å slå sammen planer/strategier som innbefatter beslektede 
temaer for å bedre å få til en helhetlig planlegging. Oppfordrer til å klargjøre forskjellen på de ulike 
benevnelsene «planer», «strategier» og «fylkesdelplaner».     

 

Bakgrunn for saken: 

Rogaland fylkeskommune har sendt Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi ut på 
høring. Fristen for innspill er satt til 20. august 2020. Etter planen skal planstrategien vedtas i 
Fylkestinget 20. oktober 2020. Randaberg kommune har fått utsatt frist til å sende inn resultatet av 
den politisk behandlingen av saken innen 6.september.  

 

Denne saken er knyttet til FN’s bærekraftmål: 

Denne regionale planstrategien er bygget opp etter FNs bærekraftsmål. 

 

Denne saken er knyttet til følgende planer:  

Kommunal planstrategi 2020-2024 
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Saksopplysninger: 

Rogaland fylkeskommune har lagt Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024 
ut til offentlig høring og ettersyn, etter vedtak i fylkesutvalgets møte 12. mai 2020.  
 
I motsetning til kommunal planstrategi, som ikke er en plan, foreslår fylkesrådmannen å kalle den 
regionale planstrategien for en plan – en utviklingsplan. Han mener dette er et mer forklarende ord 
på strategien – en plan for hvordan Rogaland skal utvikle seg. Det er forskjell på kommunal og 
regional planstrategi. Det mest sentrale er at fylkene ikke har krav til å utarbeide en regionalplan 
med samfunnsdel og arealdel. Den regionale planstrategien er dermed det eneste lovmessige 
verktøyet for rullerende regional planlegging.  
 
Utviklingsplanen viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den skal gi retning, ikke bare for 
fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er med og utvikler Rogaland. 
Utviklingsplanen er Rogalands regionale planstrategi, jfr plan- og bygningsloven § 7.  
 
Strategien eller planen understreker at vi har en samfunnsutvikling i rask endring som er 
krevende, spesielt med tanke på Covid 19. Overordnet og langsiktig planlegging er ikke mindre 
viktig i krisetider, at vi er bevisst på i hvilken retning vi ønsker at samfunnsutviklingen skal ta - at vi 
ivaretar bærekraften for de kommende generasjonene.    
 
Utviklingsplanen foreslår fire langsiktige utviklingsmål, som ivaretar balansen mellom miljømessig, 
sosial og økonomisk bærekraft.  
 
1. Klimaomstilling og levedyktig naturmiljø  
2. Konkurransedyktig region  
3. Helsefremmende og inkluderende samfunn  
4. Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer  
 
De tre første langsiktige utviklingsmålene er organisert etter FNs tre bærekraftdimensjoner: 
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det poengteres at alle bærekraftsmålene henger 
sammen, de utgjør en helhet. Mange mål er allerede oppfylt i Norge, men det største unntaket er 
innen klima og miljø. Rogaland og resten av Norge har en større jobb å gjøre for å oppnå 
bærekraftig miljømessig bærekraft.   

Det fjerde utviklingsmålet handler om attraktiv tettstedsutvikling. Folk trekker til tettstedene og det 
er der det er størst behov for avveining mellom ulike hensyn. 

Hvert utviklingsmål suppleres med innsatsområder, som beskriver nærmere hva det er ønskelig at 
Rogalandssamfunnet skal samarbeide om.  

1. Miljømessig og levedyktig naturmiljø. 
Innsatsområdene:  

- redusere klimagassutslipp  
- tilpasse samfunnet til mer ekstremvær  
- øke matsikkerheten og utnytte naturressursene bedre  
- ivareta naturmiljøer og naturmangfold 

 
2. Konkurransedyktig region 

Innsatsområdene: 
- styrke Rogalands konkurransedyktighet 
- bidra til grønn omstilling i næringslivet 
- styrke næringslivet evne til innovasjon 
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3. Helsefremmende og inkluderende samfunn 
Innsatsområdene 

- redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse 
- øke gjennomføring i videregående opplæring 
- demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap 

 
4. Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer 

Innsatsområdene: 
- levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 
- byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 
- stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

 
 
Forutsetning for å nå målene: 
Fylkeskommunen peker på at utfordringen med mer begrensede budsjetter og forventningene om 
fortsatt høyt nivå på tjenestene, krever en strammere prioritering og økt samarbeid både i 
kommunene og i fylkeskommunen. 
 
Fylkeskommunen oppfordrer til større interkommunalt samarbeid, til mer samarbeid mellom 
kommune og til frivilligheten med å utarbeide en frivillighetspolitikk, og til et tett samarbeid mellom 
næringslivet og kompetanseaktørene i fylket.  
 
Den nasjonale finanspolitikken blir strammere fram mot 2030 som en følge av redusert uttak av 
oljefondet, redusert arbeidsstyrke og flere eldre som krever økte utgifter til helse og 
omsorgstjenester, folketrygd og pensjon. Gjeldsgraden har fortsatt å stige eller har holdt seg på 
samme høye nivå i denne tiden med høyt inntektsnivå og lave renter. Strammere budsjetter fører 
til store utfordringer for både fylkeskommunen som skal være en pådriver for smart spesialisering 
og innovative anskaffelser, og for kommunene som må sikre en fornuftig balanse mellom drift og 
investering i et langsiktig perspektiv.  
 
Foreslåtte endringer i planporteføljen: 
 
En sammenstilling av planene er inndelt i Nye planer og strategier, Revidering og utvikling av 
eksisterende planer, Planer og strategier som avvikles, og Regionalt viktige interkommunale 
planer. De fleste planene presenteres først med en begrunnelse til hvorfor de opprettes, revideres 
eller avvikles, og hvordan de skal møte utfordringene. Deretter følger en skjematisk oversikt over 
disse. Til sammen utgjør forslaget til den regionale planleggingen 25 planer (eksklusiv de som er 
foreslått avviklet).  
 
 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen synes at den regionale planstrategien er oversiktlig og passe kort. Den bygger på et 
solid kunnskapsgrunnlag som bl.a. rapporterer om utviklingstrekk og framtidige bærekraftige 
utviklingsmuligheter i Rogaland, i tillegg til et grundig kunnskapsgrunnlag om folkehelsen. 

Planen er oppbygd etter FNs bærekraftsmål og følger dermed de nasjonale forventningene. De 
enkelte bærekraftsmålene kunne vært tydeligere koblet til utviklingsmålene. Det vil være en fordel 
for kommunene og det regionale samarbeidet at alle knytter de samme bærekraftsmålene til de 
samme utviklingsmålene. At vi har en felles forståelse av hva de enkelte bærekraftsmålene skal 
bety for oss i Rogaland. Vi må «brekke ned målene» og konkretisere arbeidet mot felles 
måloppnåelse der det er relevant.   
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Utviklingsmålene som er valgt i denne regionale utviklingsplanen er relevante og gjenkjennelige. 
De går i stor grad igjen i mange av de kommunale strategiene som er utarbeidet til nå - naturlig 
nok. Det har i forkant av strategiarbeidet vært regionale møter med kommunene i Rogaland som 
på den måten har medvirket til strategien.  

Den regionale strategien påpeker sterke fellesskap gjennom mer og tettere samarbeid regionalt, 
og rådmannen imøteser positivt at fylkeskommunen vil ta en mer aktiv oppfølging og tydeligere 
lederskap i samarbeidet.  

Rådmannen ser positivt på at «beslektede» planer/strategier slås sammen og sees på i en større 
sammenheng, som for eksempel folkehelse, universell utforming og inkluderende samfunn.  

 

Grunnlagsdokumenter og vedlegg: 

Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 – Høringsutkast 
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Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 03.09.2020 sak 29/20 
 

Møtebehandling 
 
 

Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Kommuneplanutvalgets vedtak/innstilling  
Randaberg kommune synes Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en god og 
oversiktlig planstrategi med sentrale og aktuelle utviklingsmål. Planstrategien kalles for 
en utviklingsplan og bygger på solide kunnskapsgrunnlag innen de aktuelle temaene.  

Randaberg kommune oppfordrer fylkeskommunen til å knytte de enkelte 
bærekraftsmålene mer synlig til de enkelte utviklingsmålene slik at vi alle har en felles 
forståelse hva de enkelte målene innebærer. Da kan vi bedre bruke disse som en felles 
arbeidsmetode for kommunene og regionen i fellesskap.  

Randaberg kommune imøteser fylkeskommunens intensjon om en mer aktiv oppfølging 
og tydeligere lederskap i samarbeidet om den regionale samfunnsutviklingen. 

Kommunen ser også positivt på å slå sammen planer/strategier som innbefatter beslektede temaer for å 
bedre å få til en helhetlig planlegging. Oppfordrer til å klargjøre forskjellen på de ulike benevnelsene 
«planer», «strategier» og «fylkesdelplaner».     
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Fråsegn - høyring av Utviklingsplan for Rogaland (Regional planstrategi for 
perioden 2021-2024) 

 
Lovgrunnlag  
Å vedta regional planstrategi er ei lovpålagt oppgåve med heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 10-1 
som lyder slik:  
«Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og 
institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige 
utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 
videre regional planlegging. 

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal 
følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet. 

Kongen kan gi forskrift om innholdet i og opplegget for de enkelte delene av den regionale planleggingen.» 

 
Fylkesmannens vurdering  
Den regionale planstrategien er eit viktig strategisk dokument der fylkespolitikarane skal prioritere 
fylket sitt planarbeid i den komande valperioden.   
 
Rogaland Fylkeskommune har gjennom mange år vore svært aktive og landsleiande i utarbeiding av 
ulike typar fylkesdelplanar og regionalplanar. Å vedlikehalde og vidareutvikle dette planverket er 
utfordrande og ressurskravande. Prioritering av nytt planarbeid og vurderingar knytt til kva planar 
som skal rullerast og avviklast er utfordrande og viktig for vidare utvikling av fylkeskommunen og 
Rogaland.  
 
Utarbeiding av strategien skal ta utgangspunkt i fylkets behov for regionale planar og skal også gi 
grunnlag for å ivareta nasjonale og regionale interesser. Vi viser i den samanhengen også til 
Miljøverndepartementets rettleiar om kommunal- og regional planlegging frå 2012 der det om dette 
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står at; «Regionale statsetater bør vurdere og kommentere om strategien ivaretar mål og hensyn som er 
gitt i nasjonale retningslinjer og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging innenfor 
egen sektor». Med utgangspunkt i våre sektorinteresser har vi etter dette følgjande merknadar til det 
oversendte forslaget: 
 
 
Generelt   
Fylkeskommunen føreslår å kalle planstrategien for Utviklingsplan for Rogaland.  Det gir ei meir 
folkeleg beskriving av dokumentets innhald og funksjon og er eit godt namn. Planstrategi er likevel 
det formelle namnet på dokumentet og me rår dykk til å redigere namn og framside slik at dette 
kjem tydelegare fram.  
  
Å lage ein plan for vidare regionalt planarbeid – planstrategi – er det einaste plandokumentet 
fylkeskommunen no er direkte pålagt å lage etter plan- og bygningslova. Det er ikkje eit krav at det 
skal utarbeidast visjonar og konkrete mål for samfunnsutviklinga på dette planstadiet, slik vi tolkar 
lova er det opp til fylkeskommunen kor konkrete og detaljerte målformuleringane skal vera i 
planstrategidokumentet.  Intensjonen med planstrategiarbeidet er godt ivaretatt og det styrker 
dokumentet at målsettingar er konkretiserte utover dei formelle minstekrava.    
 
 
Folkehelse 
Fylkeskommunen skal ha nødvendig skriftleg oversikt over helsetilstanden i fylket og dei positive og 
negative faktorane som kan verke inn på denne, jf. folkehelselovas (fhl.) § 21, 1. ledd. Oversikten 
identifiserer folkehelseutfordringane i fylket.  Utviklingstrekk som kan skape eller oppretthalde 
sosiale eller helsemessige problem eller sosiale helseforskjellar skal ha særleg merksemd. 
Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringar skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
planstrategien, jf. fhl. 2. og 3. ledd.  

 
Rapportane Oversikten over folkehelse i Rogaland 2019 og Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer 
og muligheter viser at det er gjort eit grundig arbeid for å kartlegge helseutfordringar og ressursar i 
fylket. Det går likevel ikkje klart fram av planstrategien eller tilhøyrande vedlegg at det er gjort 
nødvendige drøftingar og vurderingar av planbehovet knytt opp mot desse folkehelseutfordringane. 
Dette må rettast ved å gi ei tydeleg omtale av kva folkehelseutfordringar som skal prioriterast i 
planarbeidet.  
 
Dersom fylkeskommunen vurderer at dei aktuelle folkehelseutfordringane allereie er tilstrekkeleg 
ivaretatt i eksisterande planar, må det grunngjevast  i planstrategien. Dersom oversikten over 
fylkeskommunens folkehelseutfordringar viser at fylket har slike utfordringar på eit eller fleire 
områder, men utan tilstrekkelege planar for dette, bør dette drøftast i samband med planstrategien. 
Vi viser også til Helsedirektoratets rettleiar til oversiktsforskrifta frå 2019.  
 
Høyringsforslaget legg opp til revisjon av Regionplan for folkehelse, satsingsområda skal framleis 
vere aktuelle, men det er behov for å lage ny handlingsplan som omfattar nokre fleire tema. Den 
eksisterande regionalplanen blei utarbeida i 2012, på dette tidspunktet var oversiktsarbeidet lite 
utvikla og systematisk. Korvidt vidareføring av desse satsingsområda frå 2012 samsvarar med  
dagens folkehelseutfordringar burde vore nærare omtalt i planstrategien og må uansett bli tema i 
samband med den planlagde revisjonen.     
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Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (2019-2023) viser til områder som skal 
prioriterast for ivaretaking av nasjonale interesser i planlegginga. I det må det også ligge ei vurdering 
av om fylkeskommunens planar dekker regjeringas prioriteringar innafor ulike fagområde. Det må 
mellom anna vurderast korleis ein skal følgje opp eit viktig nasjonalt satsingsområde som Leve heile 
livet som er regjeringa si kvalitetsreform for eit meir aldersvenleg samfunn og som syner behovet for 
livsløpsperspektiv og universell utforming i samfunnsplanlegginga. Sosial bustadpolitikk er 
avgjerande i ein heilskapleg kommunal innsats for utjamning av sosial helseforskjellar. Vi viser elles 
til viktige nasjonale satsingsområde innafor tiltak mot fattigdom og utjamning av sosiale forskjellar, 
sosial bustadpolitikk, universell utforming, psykisk helse og rus. Vi ser at enkelte av desse tema blir 
omtalt i planstrategien, men saknar ei endå tydelegare klargjering og føringar for korleis slike 
nasjonale satsingsområde blir følgt opp i regional planlegging.      
 
 
Klimaomstilling  
Overgangen til lågutsleppssamfunnet er ei svært sentral og viktig samfunnsoppgåve og vi støttar 
prioriteringa om utarbeiding av ein klimaomstillingsplan.    
 
 
Naturvern og biomangfald 
Rogaland er no det einaste fylket i Noreg utan nasjonalpark. Gjennom mange gode forslag i heile 
landet til supplerande vern, er det kamp om avgrensa ressursar til å gjennomføre nye 
verneprosessar. Vi vil rå Rogaland fylkeskommune til å vente med å ta stilling til rullering eller 
avviking av regionalplanen for Preikestolområdet til dess prosessen for nasjonalparkstatus på 
områder rundt Lysefjorden er meir avklart.  
 
Rogaland har eit særmerkt biomangfald med viktige artar knytt til kulturlandskap, våtmark, kyst og 
naturskog. Vi støtter behovet for å utarbeide ein regional strategi for ivaretaking av naturmangfald. 
 
 
Landbruk 
Det er forslag om å avvikle Regionalplan landbruk som eigen plan og slå denne saman med 
Regionalplan for sjøareal og Bioøkonomistrategien. Målet skal vere å få ei meir heilskapleg over-
bygging og satsing på matregionen Rogaland. Vi støttar desse intensjonane, men er i utgangspunktet 
skeptiske til at Regionalplan landbruk skal avviklast som eigen plan. Utfordringsbiletet og 
fokusområda med tilhøyrande strategiar og tiltak i Regionalplan landbruk er framleis tidsaktuelle, 
sjølv om dei er noko mangelfulle når det gjeld klimautfordringa. Landbruk er ei viktig næring og 
verdiskapar i fylket, i dette ligg også landbruket si viktige rolle for sysselsetting og busetting i 
distrikta. Det er derfor avgjerande at ei eventuell samanslåing av eksisterande planar ikkje svekkjer 
merksemda på landbruket i regionen.  
 
 
Strategi for areal- og kraftkrevjande verksemd 
Fylkesmannen har tidlegare etterlyst overordna regionale vurderingar knytt til lokalisering av 
arealkrevjande næringar. Vi viser til dømes til planane om datalagringssenter ved Kalberg i Time der 
vi har etterlyst ein regional strategi for lokalisering av slike omfattande verksemder, i den saka peika 
vi eksempelvis på Gismarvik i Tysvær som eit betre alternativ. Vi støttar derfor utarbeiding av ein 
overordna strategi for lokalisering av areal- og kraftkrevjande verksemd. Regjeringa har som mål at 
Noreg skal vere ein attraktiv nasjon for datasenter og anna databasert næringsliv, jf. også Nærings- 
og fiskeridepartementets strategi «Norge som datasenternasjon». Det er samstundes viktig å sørge 
for at etablering av store næringsareal til slike og andre næringar i minst mogleg grad kjem i konflikt 
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med viktige nasjonale og regionale omsyn som til dømes natur- og jordvern. Ein regional strategi på 
dette området vil  bidra positivt, og kan gi meir føreseielege prosessar i slike saker.  Vi oppmodar 
derfor fylkeskommunen til å forsere arbeidet med ein regional strategi for lokalisering av 
datalagringsanlegg og liknande. Utviklinga skjer raskt på dette feltet og fleire av lokaliseringane som 
er foreslått den seinare tid er i strid med viktige regionale og nasjonale arealinteresser. 
 
 
Massehandtering og byggeråstoff 
Det blir føreslege å slå saman Regionalplan for massehandtering på Jæren og byggeråstoffplanane 
for Jæren og Ryfylke og utvikle ny felles plan for heile Rogaland. Handtering av overskotsmasse og 
byggeråstoff heng tett saman og vi meiner at ei samanslåing slik høyringsutkastet legg opp til, vil 
bidra til å få betre ressursøkonomi og miljøvenleg handtering av overskotsmassar og uttak av 
byggeråstoff.  
 
Massehandtering og masseuttak er arealkrevjande og kan føre til konflikt opp mot jordvern, miljø, 
natur og landskap. Ein samla plan for heile fylket vil betre kunne løyse dagens utfordringar knytt til 
desse utfordringane og gi meir føreseielege prosessar i slike saker.    
 
 
Ta gjerne kontakt om det er tema de treng utdjupa tilbakemelding frå oss på.  Lykke til vidare med 
planstrategien og prioritering av planarbeid for Rogaland. 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Lone Merethe Solheim 
fylkesmann 

  
 
May Britt Jensen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høringsuttale regional planstrategi 2021-2024 Rogaland fylkeskommune 

Sammendrag 
Saken omhandler Sandnes kommunes høringsuttale til regional planstrategi for 
Rogaland fylkeskommune 2021-24. Planstrategien inneholder et utfordringsbilde, 
noen langsiktige utviklingsmål, forutsetninger for å nå målet og en oversikt over 
prioriterte fylkeskommunale planer for perioden. 
 
Rådmannen gir i saken sine kommentarer på de ulike temaene, og de innspill 
som kommer frem under rådmannens vurdering vil utgjøre kommunens 
høringsuttale til planstrategien. 
 
Rådmannen kjenner seg godt igjen i utfordringsbilde som ligger til grunn da det 
samsvarer med det kommunen har lagt til grunn i sitt forslag til planstrategi. De 
langsiktige utviklingsmålene favner også bredt og bygger på de utfordringene 
som er presentert. Rådmannen har likevel flere spørsmål og kommentarer til 
målene, da omtalen av de er generelle.  
 
Rådmannen gir også sine synspunkter på noen av planene som er foreslått i 
perioden, både til innhold og behovet for de.  
 
 
Bakgrunn for saken 
Rogaland fylkeskommune har lagt regional planstrategi ut på høring. De har 
valgt å kalle planstrategien for Utviklingsplan for Rogaland 2021 – 2024. 
Fylkeskommunen har, i likhet med kommunene, en plikt til å utarbeide en 
planstrategi innen et år etter konstituering av nytt fylkesting. Dette følger av 
plan- og bygningslovens paragrafer 7-1 og 7-2. 

Den regionale planstrategien skal utarbeides i samarbeid med kommuner, 
statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal 
tas opp gjennom videre regional planlegging. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3
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Rogaland fylkeskommune har valgt å kalle sin nye regionale planstrategi for 
Utviklingsplan for Rogaland 2021 – 2024.  

Dokumentet tar utgangspunkt i et utfordringsbilde. Hovedutfordringene som 
nevnes, i tillegg til den uoversiktlige situasjonen rundt Covid-19, er 
klimaendringer, omstillingsbehov i næringslivet, økende sosial ulikhet og behovet 
for fellesskap og styrket samarbeid.  

Deretter presenteres fire langsiktige utviklingsmål fylkeskommunen vil jobbe 
etter; klimaomstilling og livskraftig naturmiljø, konkurransedyktig region, 
helsefremmende og inkluderende samfunn og attraktive lokalsamfunn, tettsteder 
og byer. Fylkeskommunen legger FNs bærekraftmål til grunn for sitt arbeid og 
planlegging. Det presenteres også noen forutsetninger for å nå målene, der 
samarbeid løftes frem som det viktigste.   

Til slutt i dokumentet er det en gjennomgang av planporteføljen, der noen nye 
planer presenteres kort, andre foreslås revidert og noen foreslås å utgå. 

 

Rådmannens vurdering 

Utfordringsbilde 

Rådmannen mener fylkesrådmannen har lagt frem en oversiktlig og forståelig 
planstrategi. Utfordringsbildet som ligger til grunn, er godt kjent for Sandnes, og 
er ganske sammenfallende med det utfordringsbilde kommunen selv har lagt til 
grunn for sin planstrategi. Behovet for omstilling i næringslivet, 
klimautfordringene og økende sosiale forskjeller er tre av de største 
utfordringene vi må løse sammen. Rådmannen tror fylkeskommunen og 
kommunene kan samarbeide godt om det i tiden som kommer.  

Rådmannen i Sandnes vurderer at utfordringsbildet som presenteres i utkast til 
ny regional utviklingsstrategi gir en god beskrivelse av utfordringer knyttet til by 
og tettstedsutviklingen i regionen generelt. Rådmannen har forståelse for at 
analysematerialet som er utarbeidet før utbruddet av pandemien covid-19 
fortsatt legges til grunn i arbeidet. Vi etterlyser imidlertid en beskrivelse av nye 
utfordringer som kan oppstå ut ifra dagens situasjon med hensyn til 
boligutvikling, transport, kultur og møtesteder. Rådmannen er enig i at sterkere 
fellesskap gjennom samarbeid vil være viktig. Både i den situasjonen som er nå, 
men også når ting normaliserer seg mer. Rådmannen stiller likevel spørsmål om 
hvordan et «sterkere fellesskap gjennom samarbeid» mer konkret kan bidra i 
denne spesielle situasjonen vi står i nå.  Økt tilrettelegging, videreutvikling og 
adgang til nære grøntområder og møteplasser, også på fylkeskommunens egne 
eiendommer, burde f.eks. utforskes i forlengelsen av dette. 

Rådmannen vil likevel påpeke at folkehelseutfordringene i Rogaland kunne vært 
bredere omtalt i utfordringsbildet. Økende arbeidsledighet og usikkerhet, kan 
forsterke og øke sosial ulikhet. I tillegg ser vi allerede tegn på økende sosiale 
helseforskjeller, og muligheter for samfunnsdeltakelse. Rådmannen mener 
utfordringsbilde kunne vært tydeligere på denne problemstillingen 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024-horingsutkast/
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FNs bærekraftmål 

Rogaland fylkeskommune legger FNs bærekraftmål til grunn for sitt arbeid og 
Sandnes kommune støtter dette. Bærekraftsmålene er en helhet og må sees i en 
sammenheng, Rådmannen stiller likevel spørsmål ved om noen av 
bærekraftsmålene er viktigere for Rogaland enn andre, og at dette burde vært 
gjort tydeligere. Miljømessig bærekraft løftes frem som en spesiell utfordring for 
Rogaland. Rådmannen støtter dette, og mener også mål som fremhever sosial 
bærekraft burde vært fremhevet. Kun ved å sikre disse to vil man på sikt oppnå 
økonomisk bærekraft. 

 

Langsiktige utviklingsmål 

Rådmannen merker seg at planstrategien kalles en utviklingsplan. 
Fylkeskommunen har ikke en helhetlig samfunnsdel for hele fylket, slik 
kommunene har i sine kommuneplaner. Av den grunn velger man å kalle 
planstrategien for en utviklingsplan. Samtidig går rådmannen ut fra at dette ikke 
er en plan, men en regional planstrategi etter pbl. § 7-1 og 7-2. 

Rådmannen er positiv til at utviklingsmålene er bygd opp rundt inndelingen av 
bærekraftsmålene i miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft. I tidligere 
møter med kommunene har fylkeskommunen vist til en pyramide, der 
miljømålene ligger i bunnen etterfulgt av de sosiale, med de økonomiske målene 
øverst. Rådmannen mener denne måten å legge bærekraftsmålene frem på, der 
de bygger på hverandre, er en god måte å vise hvordan de henger sammen. 
Rådmannen savner denne illustrasjonen og oppbygningen i den regionale 
planstrategien. 

Som en overordnet betraktning vil rådmannen peke på at omtalen av målene og 
hvordan de skal arbeides med er generell og lite spisset. Rådmannen har flere 
kommentarer og spørsmål til utviklingsmålene i de neste avsnittene.  

De fire utviklingsmålene Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø, 
Konkurransedyktig region, Helsefremmende og inkluderende samfunn og 
Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder er lett gjenkjennelige for Sandnes og 
ikke ulike målene kommunen selv har i sin gjeldende kommuneplan. 

 

Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 

Rådmannen støtter det fylkesrådmannen skriver om utslippskutt og 
klimaomstilling og deler synet på å prioritere de mest kostnadseffektive 
tiltakene. Det haster om vi skal nå målene i Parisavtalen, da må vi prioritere de 
tiltakene som gir størst utslippsreduksjon for pengene. Sandnes kommune er 
også opptatt av dette i sin nye klima- og miljøplan, har i handlingsdelen prioritert 
tiltakene ut fra kostnad, utslippskutt og muligheter til gjennomføring. 
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Tilrettelegging for at befolkningen i Rogaland kan reise mer miljøvennlig er et av 
de viktigste virkemidlene fylkeskommunen sitter på i klimapolitikken. 
Rådmannen savner en tydeligere omtale av dette i planstrategien. 

Vern av matjord trekkes frem, og rådmannen viser til at jordvern er sentralt i 
Sandnes kommunes egen planstrategi og planprogram. Indikatorsettet som er 
utarbeidet nasjonalt, kan være et viktig verktøy for å følge opp arealutvikling og 
jordvern over tid 

 

Konkurransedyktig region 

Rådmannen oppfatter at teksten til dette utviklingsmålet er ganske generell, og 
vanskelig å være uenig i. Den generelle teksten gjør det likevel nødvendig å stille 
noen spørsmål til hva som menes. 

Hvordan kan f. eks rammebetingelsene gjøres konkurransedyktige og 
forutsigbare? Hvilke grep vil fylkeskommunen peke på? Hvordan kan 
virkemiddelapparatet bidra til sterkere konkurransekraft? Hvilke virkemidler bør 
stilles til rådighet for å stimulere til grønn omstilling? Hvordan kan dette løftes 
fra å være et ansvar for den enkelte bedrift, til å inngå i en kollektiv satsing? 
Hvordan kan en bevare det vi har som er levedyktig – og videreutvikle dette i en 
mer bærekraftig retning? Og hva skal til for at investorer bidrar med kapital for å 
bidra til grønn omstilling i næringslivet?   

Rådmannen vil peke på å forsterke klynger, bidra med kunnskap og støtte for 
virksomheter som er på ulike nivå i utviklingen og løfte disse på veien til økte 
markeder og internasjonalisering. Kommunens rolle som entreprenør og 
samfunnsutvikler bør ses i en sammenheng. Sandnes kommune vil blant annet 
løfte frem kraftkrevende industri og blå-grønne næringer som interessant for 
videreutvikling, samt Sandnes sentrum som en attraktiv lokalisering for 
kontorarbeidsplasser som et viktig byutviklingsgrep.  

Å utvikle en attraktiv region for studenter, innflyttere og innbyggere omtales som 
viktig for å styrke innovasjon og fornyelse. Rådmannen vil i den forbindelse 
etterlyse hvordan kunst og kultur kan løftes fram i 
planstrategien/utviklingsplanen som sentralt grep for å gjøre regionen mer 
attraktiv, utover å vise til hva kommunene kan gjøre.   

Rådmannen merker seg at offentlig sektor ikke omtales. I mange 
rogalandskommuner er dette den største arbeidsgiveren og derfor viktig for å 
ivareta aktivitet og bosetting i mindre sentrale kommuner. Også som ansvarlig 
for offentlige anskaffelser har fylkeskommunen og kommunene en viktig rolle. 
Dette burde komme frem under dette utviklingsmålet 

Vi vil peke på behov for systematisk oppfølging av næringsutviklingen, og viser 
til at indikatorer utviklet i regi av Greater Stavanger kan være et aktuelt verktøy 
for å følge med og kunne se regionens utvikling opp mot regioner det er naturlig 
å sammenligne seg med.  

Rådmannen vil støtte utarbeiding av en tydelig regional strategi som kan 
understøtte og bygge opp om kommunens egen næringsstrategiske 
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handlingsplan som er under arbeid. Rådmannen mener at spørsmålene som er 
stilt ovenfor bør adresseres inn i det regionale næringssamarbeidet samtidig som 
det kommunale handlingsrommet må sikres, og kommunens rolle som 
utviklingsaktør, entreprenør og planmyndighet ikke undergraves.   

 

Helsefremmende og inkluderende samfunn 

Rådmannen mener økende sosiale forskjeller er en av de største utfordringene vi 
står ovenfor, både fra et helseperspektiv, men også når det gjelder likeverdige 
muligheter for deltakelse i samfunnsliv og ulike aktiviteter og tilbud. 

Kulturbruksundersøkelsen for Nord-Jæren viser at det er sosial ulikhet i 
kulturbruk. Dette kan true den sosiale bærekraften. Regional planlegging må 
sikre likeverdig tilgang til kulturtilbud og arenaer for deltakelse. Hinder for 
deltakelse på eksisterende kulturarenaer må bygges ned. Større mangfold i både 
kulturopplevelse, kunstutøvelse og kulturuttrykk kan oppnås ved å bygge ned 
barrierer for deltakelse som språk, funksjonsevne, økonomi, geografi og livssyn. 
Rådmannen mener kommunene og fylkeskommunen trenger mer kunnskap om 
sammenhenger mellom sosial ulikhet og manglende deltakelse. I Sandnes 
kommunes planstrategi og planprogram for ny kommuneplan er dette et punkt 
kommunen ønsker å få mer kunnskap om før revidert samfunnsdel til 
kommuneplanen legges frem. 

 

For å utjevne sosial ulikhet i deltakelse på kulturarenaer, mener rådmannen den 
regionale planleggingen bør ivareta flere problemstillinger.  

 Kulturell infrastruktur 

o Tilgang på arenaer, forutsigbare rammevilkår, møteplasser i 
nærmiljøet, og helhetlig frivillighetspolitikk. 

 Kompetansebygging og kunnskapsproduksjon 

o Koordinere opplæring og kompetansebygging for kulturarbeidere i 
kommunene og forskning og innsamling av kunnskap rundt 
deltakelse 

 Samordning av nasjonal, regional og kommunal politikk og forvaltning 

o Regional kulturarenaplanlegging (arenaer brukes på tvers i 
regionen) og tettere dialog mellom fylkeskommunen og kommunene 

 

 

Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer 

Rådmannen mener utviklingen av attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer er 
avgjørende for regionens attraktivitet og støtter dette utviklingsmålet. Levende 
tettsteder, med nærhet til tjenester og arbeidsplasser, og mer miljøvennlige 



side 6 av 7 

reisevaner er en ønsket utvikling. Det må tilrettelegges for gode opplevelser og 
tilgjengelige møteplasser, og her må fylkeskommunen og kommunene 
samarbeide. Rådmannen viser til at det allerede er et startet et samarbeid om 
utvikling i bybåndet Stavanger-Sandnes som må følges opp. 

Kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune og staten er sammen 
forpliktet i byvekstavtalen til å planlegge for areal og transportutvikling som gir 
en tettere by basert på gange, sykkel og kollektiv. Byvekstavtalens intensjoner 
om å styrke sentrumsområder og utvikling i sentrale byområder er i tråd med 
Sandnes kommunes utviklingsstrategier i kommuneplan og kommunedelplan for 
sentrum 2019-2035. 

Kommunen har underveis i planprosessene identifisert og reflektert over 
utfordringer knyttet til bl.a. befolkningsutvikling, flyttemønstre, boligutbygging, 
prisutvikling og valg av boliglokalisering hos våre innbyggere. Rådmannen mener 
det kan være krevende å realisere nasjonale, regionale og egne satsinger om 
knutepunktutvikling og fortetting langs kollektivtrassene gjennom at store deler 
av befolkningen må foretrekke, og ha økonomiske forutsetninger, til å bosette 
seg her. Rådmannen mener det trengs mer kunnskap om hvordan man ved se de 
ulike utfordringene i en sammenheng, kan videreutvikle og forsterke mål og 
strategier i gjeldende kommuneplan. På den måten kan det legges bedre til rette 
for realisering av utbygging i byutviklingsaksen som innbyggere i vår region 
finner attraktiv og velger som sitt bomiljø. Rådmannen viser til at dette også er 
temaer i kommunens egen planstrategi og planprogram. 

 

Foreslåtte planer 

Rådmannen støtter Rogaland fylkeskommunes mål om å fokusere mer på 
gjennomføring av de regionale planene og økt samhandling med andre 
samfunnsaktører gjennom nettverk, veiledning, økonomiske tilskudd og utvikling 
av infrastruktur. Som en generell betraktning mener rådmannen at 
fylkeskommunen må lage planer for det som er fylkeskommunale oppgaver. Der 
fylkeskommunen sitter med virkemidler for å løse oppgavene planene skisserer. 
Hvis fylkeskommunen ikke sitter med ansvaret eller har virkemidlene, kan man 
stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av å utarbeide en plan. 

Når det gjelder nye planer og strategier er det positivt at Rogaland 
fylkeskommune ønsker å utvikle en «mobilitetsstrategi» med grep for som kan 
bidra til miljøvennlige og helsefremmende reisevaner for de som bor i tettbygde 
strøk. Rådmannen vil anbefale at en slik strategi utvikles i et tett samarbeid med 
kommunene og innlemmes i en samlet, revidert samferdselsstrategi.  

Rådmannen stiller ellers spørsmål til forslag om en strategi for areal- og 
kraftkrevende virksomhet. Det er positivt at fylkeskommunen vil avklare 
arealbehov og klimaavtrykk ved etablering av større eller særskilte 
næringsetableringer. Men ettersom en slik strategi vil omfatter viktige 
avklaringer knyttet til areal og transport vil rådmannen forvente at strategien 
utvikles som en regional plan etter plan og bygningsloven med tilhørende 
alternativ- og konsekvensvurderinger. 
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Rådmannen støtter utarbeiding av smart spesialiseringsstrategi, men stiller 
spørsmål om smart spesialiseringsstrategien svarer ut behovet for spørsmålene 
kommunen stiler til utviklingsmålet om konkurransedyktig region? Er dette nok, 
og hvilke andre grep, fora eller planer kan være aktuelle?  

Rådmannen er undrende til omtalen av planarbeidet med IKDP Forus. 
Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har et mål om å fullføre arbeidet med 
IKDP Forus på egenhånd. Planarbeidet er startet opp igjen og det tas sikte på at 
planen blir sendt på høring i løpet av høsten før sluttbehandling. Omtalen av 
dette planarbeidet bør endres. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Innspillene gitt under rådmannens vurdering utgjør Sandnes kommunes 
høringsuttale til regional planstrategi 2021-2024 for Rogaland 
fylkeskommune. 

 
 
 
 
 
Rådmannen i Sandnes, 15.08.2020 
 
Bodil Sivertsen 
rådmann 
 Leif Aarthun Ims 
 kommunaldirektør 
 
Vedlegg:  
 
         
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning.
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Møtebehandling 
Rådmannen har i saksutredning datert 20.08.2020 foreslått følgende vedtak: 
 
1. Innspillene gitt under rådmannens vurdering utgjør Sandnes kommunes høringsuttale til 

regional planstrategi 2021-2024 for Rogaland fylkeskommune. 
 
Stanley Wirak (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Frp, Sp og FNB: 
 
Høringsuttalelsen baseres på følgende omtale av foreslåtte planer: 
 
Rådmannen støtter Rogaland fylkeskommunes mål om å fokusere mer på gjennomføring av de 
regionale planene og økt samhandling med andre samfunnsaktører gjennom nettverk, 
veiledning, økonomiske tilskudd og utvikling av infrastruktur. Dette støttes bare dersom 
kommunenes egne planer og vedtak respekteres i større grad. Som en generell betraktning 
mener rådmannen at fylkeskommunen må lage planer for det som er fylkeskommunale 
oppgaver. Der fylkeskommunen sitter med virkemidler for å løse oppgavene planene skisserer. 
Hvis fylkeskommunen ikke sitter med ansvaret eller har virkemidlene, kan man stille spørsmål 
ved hensiktsmessigheten av å utarbeide en plan. 
 
Når det gjelder nye planer og strategier er det positivt at Rogaland fylkeskommune ønsker å 
utvikle en «mobilitetsstrategi» med grep for som kan bidra til miljøvennlige og helsefremmende 
reisevaner for de som bor i tettbygde strøk. Rådmannen vil anbefale at en slik strategi utvikles i 
et tett samarbeid med kommunene og innlemmes i en samlet, revidert samferdselsstrategi.  
 
Rådmannen stiller ellers spørsmål til forslag om en strategi for areal- og kraftkrevende 
virksomhet. Det er positivt at fylkeskommunen vil avklare arealbehov og klimaavtrykk ved 
etablering av større eller særskilte næringsetableringer. Men ettersom en slik strategi vil 
omfatter viktige avklaringer knyttet til areal og transport vil rådmannen forvente at strategien 
utvikles som en regional plan etter plan og bygningsloven med tilhørende alternativ- og 
konsekvensvurderinger. 
 
Rådmannen støtter utarbeiding av smart spesialiseringsstrategi, men stiller spørsmål om smart 
spesialiseringsstrategien svarer ut behovet for spørsmålene kommunen stiler til utviklingsmålet 
om konkurransedyktig region? Er dette nok, og hvilke andre grep, fora eller planer kan være 
aktuelle? 
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Rådmannen er undrende til omtalen av planarbeidet med IKDP Forus. Kommunene Stavanger, 
Sandnes og Sola har et mål om å fullføre arbeidet med IKDP Forus på egenhånd. Planarbeidet 
er startet opp igjen og det tas sikte på at planen blir sendt på høring i løpet av høsten før 
sluttbehandling. Omtalen av dette planarbeidet bør endres. 
 
Martin S. Håland (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp, Ap, Frp og FNB: 
 
Sandnes kommune er enig med Rogaland fylkeskommune i at matjorda bør tas bedre vare på 
for vår egen matsikkerhet og Rogalands status som matfylke og ber fylkeskommunen starte 
arbeidet med å identifisere framtidige bolig og næringsareal til mindre fruktbare områder. 
 
Votering 
Rådmannens innstilling datert 15.08.2020 og fellesforslaget fremmet av Wirak, ble 
fellesforslaget vedtatt med 9 mot 6 stemmer (SV, Krf, MDG, H). 
Fellesforslaget fremmet av Håland, ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (H). 
 
Vedtak 
 
Høringsuttalelsen baseres på følgende omtale av foreslåtte planer: 
 
Rådmannen støtter Rogaland fylkeskommunes mål om å fokusere mer på gjennomføring av de 
regionale planene og økt samhandling med andre samfunnsaktører gjennom nettverk, 
veiledning, økonomiske tilskudd og utvikling av infrastruktur. Dette støttes bare dersom 
kommunenes egne planer og vedtak respekteres i større grad. Som en generell betraktning 
mener rådmannen at fylkeskommunen må lage planer for det som er fylkeskommunale 
oppgaver. Der fylkeskommunen sitter med virkemidler for å løse oppgavene planene skisserer. 
Hvis fylkeskommunen ikke sitter med ansvaret eller har virkemidlene, kan man stille spørsmål 
ved hensiktsmessigheten av å utarbeide en plan. 
 
Når det gjelder nye planer og strategier er det positivt at Rogaland fylkeskommune ønsker å 
utvikle en «mobilitetsstrategi» med grep for som kan bidra til miljøvennlige og helsefremmende 
reisevaner for de som bor i tettbygde strøk. Rådmannen vil anbefale at en slik strategi utvikles i 
et tett samarbeid med kommunene og innlemmes i en samlet, revidert samferdselsstrategi.  
 
Rådmannen stiller ellers spørsmål til forslag om en strategi for areal- og kraftkrevende 
virksomhet. Det er positivt at fylkeskommunen vil avklare arealbehov og klimaavtrykk ved 
etablering av større eller særskilte næringsetableringer. Men ettersom en slik strategi vil 
omfatter viktige avklaringer knyttet til areal og transport vil rådmannen forvente at strategien 
utvikles som en regional plan etter plan og bygningsloven med tilhørende alternativ- og 
konsekvensvurderinger. 
 
Rådmannen støtter utarbeiding av smart spesialiseringsstrategi, men stiller spørsmål om smart 
spesialiseringsstrategien svarer ut behovet for spørsmålene kommunen stiler til utviklingsmålet 
om konkurransedyktig region? Er dette nok, og hvilke andre grep, fora eller planer kan være 
aktuelle? 
 
Rådmannen er undrende til omtalen av planarbeidet med IKDP Forus. Kommunene Stavanger, 
Sandnes og Sola har et mål om å fullføre arbeidet med IKDP Forus på egenhånd. Planarbeidet 
er startet opp igjen og det tas sikte på at planen blir sendt på høring i løpet av høsten før 
sluttbehandling. Omtalen av dette planarbeidet bør endres. 
 
Sandnes kommune er enig med Rogaland fylkeskommune i at matjorda bør tas bedre vare på 
for vår egen matsikkerhet og Rogalands status som matfylke og ber fylkeskommunen starte 
arbeidet med å identifisere framtidige bolig og næringsareal til mindre fruktbare områder. 
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Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2023 - 
høringsuttalelse 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sola kommune tar utviklingsplanen for Rogaland med planstrategi til orientering. 

 
 
 

                     

 
Vedlegg: 
Høring av Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024 

(L)(335965) 
Høringsutkast - Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024 

(L)(335966) 
 
SAKSUTREDNING: 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommuneplanutvalget 
 
Vedtaket ekspederes til: 

Rogaland fylkeskommune 
 

Kopi til: 
Saksbehandler 
 

Saken gjelder: 
Rogaland fylkeskommune har oversendt «Utviklingsplan for Rogaland – Regional 

planstrategi 2021-2024 på høring, med høringsfrist 15. august.  Sola kommune 
har søkt om og fått aksept for utvidet høringsfrist til 1. september d.å. 

 
 
Sammendrag: 

Utviklingsplanen beskriver langsiktige utviklingsmål for Rogaland. Den skal gi 
retning for samfunnsutviklingen, inkludert, men ikke begrenset til 

fylkeskommunen innsats. Den beskriver også foreslåtte endringer i den regionale 
planleggingen, for å møte regionens utfordringer og gripe muligheter. 
 

Bakgrunn for saken: 
Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi i begynnelsen av hver 

valgperiode, jfr. Plan- og bygningslovens § 7. Oppgaven er å beskrive 
utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling, og hva 
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samfunnsaktørene i Rogaland må gjøre for å oppnå den. Utviklingsplan for 
Rogaland gir et bilde av hensikten med dokumentet. 

 
Utviklingsplanen viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den skal gi retning, ikke 
bare for fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er med og 

utvikler Rogaland. 
 

Utviklingsplanen blir fylkeskommunens øverste styringsdokument.  De 
langsiktige utviklingsmålene vil gi retning til den regionale planleggingen og 
økonomiplanleggingen. Utviklingsplanen blir fulgt opp med intern 

organisasjonsutvikling. Dette arbeidet vil både gi en operasjonalisering av de 
overordnede føringene i utviklingsplanen, og føre til et helhetlig styringssystem. 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Innholdet i Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-
2024 

Plan- og bygningslovens § 7 beskriver følgende krav til innholdet i 
planstrategien. 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og 
utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til 
langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 

regional planlegging. 
 

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de 
prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegg og medvirkning i 
planarbeidet. 

 
Utviklingsplanen oppfyller kravene til regional planstrategi.  

Kunnskapsgrunnlaget gir også en fyldigere beskrivelse av utviklingstrekk, 
utfordringer og muligheter. 
 

Den eksterne medvirkning har i hovedsak bestått av dialogmøter med 
kommunene og næringslivet. Den interne medvirkningen har vært omfattende. 

Videre utgjør høringen en sentral del av medvirkningen. 
 
Omveltning av utfordringsbildet 

Pandemien covid-19 medførte en omfattende forstyrrelse av 
samfunnsutviklingen. På samme tid som covid-19 oppstod, stupte oljeprisen. 

Næringsliv og arbeidsliv i Rogaland ble dermed rammet av dobbel krise. Dette 
kan i neste omgang påvirke blant annet folkehelsen, opplæringstilbudet, 
transportbehovet og kjøpekraften i Rogaland. 

 Vi får omstillingsbehov i næringslivet, for fylkets viktigste næring igjen. 
 Vi får økt sosial ulikhet, negative konsekvenser for helse- og 

samfunnsdeltakelse. 
 
Klimaendringene rammer samfunnet stadig hardere og naturmiljøene er truet. 

 
 

Bærekraftig utvikling – FN’s bærekraftmål  
Kunnskapsgrunnlaget og utviklingsplanen er organisert etter 

bærekraftdimensjonene: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 
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Samarbeid, bærekraftmål nr. 17, er en forutsetning for å nå de andre målene.  
Dette gjelder både samarbeid mellom forvaltningsnivåer og sektorer, men også 

med frivillige organisasjoner, næringsliv, opplæringsaktører og selve 
befolkningen. 
 

Kommuneøkonomien vil bli strammere framover.  Nå er det behov for effektive 
tiltak for å holde hjulene i gang, men på lenger sikt er det viktig at kommuner og 

fylkeskommuner viser måtehold i investeringer og drift, for å kunne lede an og 
ha slagkraft også i årene framover. 
 

Fylkesrådmannens vurderinger 
Utviklingsplanen bygger på grundige utredninger og medvirkning. 

 
 

4 Regionalplanens visjon, langsiktige utviklingsmål og innsatsområder 
 
Visjon: 

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. 
 

Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 
 
Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 

 Redusere klimautslipp i samsvar med Parisavtalen 
 Tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima 

 Øke matsikkerheten og bedre utnyttelsen av naturressursene 
 Ivareta naturmiljøer og naturmangfold 

 

Konkurransedyktig region 
 Styrke Rogalands konkurransedyktighet 

 Bidra til grønn omstilling i næringslivet 
 Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken 
 Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse 

 
Helsefremmende og inkluderende samfunn 

 Redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse 
 Øke gjennomføring i videregående opplæring 
 Demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap 

 
Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder 

 Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 
 Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 
 Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

 
Forutsetninger for å nå målene: 

Samarbeid og sunn styring av kommuneøkonomien er forutsetninger for 
å nå målene. 
 

 
Forslag til endringer i planporteføljen (se regional planstrategi 11.5) 

Det skal utarbeides to nye regionalplaner for kompetanse og kulturminner, samt 
fem nye strategier for mobilitet, areal- og kraftkrevende virksomhet, naturmiljø 

og naturmangfold, samt integrering. 
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I tillegg pågår utarbeidelse av flere regionalplaner, og det er behov for 
revidering/utvikling av en rekke regionalplaner. 

Det finnes også en oversikt over planer som det ikke er behov for å revidere i 
kommende periode. Planoversikten viser også en oversikt over planer som vil 
utgå som egen plan/strategi. 

 
 

Kommunedirektørens vurdering 
Sola kommunes planstrategi legger Nasjonale forventninger, FN’s bærekraftmål, 
og forslag til regional planstrategi, til grunn for å møte framtiden.  

 
Dette samsvarer godt med Rogaland fylkeskommunes utviklingsplan og regional 

planstrategi 2021 – 2024. 
 

Sola kommunes visjon «ansvar for hverandre» kan også tolkes i lys av 
regional visjon »Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland». 
 

Sola kommunes strategiske mål: 
 I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse 

 I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn 
 I Sola gir en robust økonomi oss handlekraft 
 I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger. 

 
kan også tolkes i samsvar med de regionale utviklingsmål og innsatsområder. 

Vi planlegger Sola kommune i takt med regionens utviklingsplan. 
 
Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus)  
Den regionale planstrategien omtaler den interkommunale planen, og viser til at 
fylkeskommunen vil kunne stille ressurser tilgjengelig for å få planen vedtatt, 

alternativt innarbeide rammer for område i regionalplan Jæren.  
Arbeidet med ferdigstillelse av IKDP Forus pågår, etter at ny politisk 
styringsgruppe er nedsatt etter forrige kommunevalg.  

 
Kommunedirektøren forutsetter at den interkommunale kommunedelplanen, 

IKDP Forus, sluttføres av de involverte kommunene Sandnes, Stavanger og Sola.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021 - 2023 - høringsuttalelse

Kommuneplanutvalg 01.09.2020 :

08/2020 Vedtak:
Kommuneplanutvalgets enstemmgie vedtak i samsvar med kommunedirektørens forslag:

Sola kommune tar utviklingsplanen for Rogaland med planstrategi til orientering.

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sola kommune tar utviklingsplanen for Rogaland med planstrategi til orientering.

Vedlegg:
Høring av Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021 - 2024 (L)(335965)
Høringsutkast - Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021 - 2024 (L)(335966)

SAKSUTREDNING:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommuneplanutvalget

Vedtaket ekspederes til:
Rogaland fylkeskommune

Kopi til:
Saksbehandler

Saken gjelder:
Rogaland fylkeskommune har oversendt «Utviklingsplan for Rogaland – Regional planstrategi 2021 -
2024 på høring, med høringsfrist 15. august. Sola kommune har søkt om og fått aksept for utvidet
høringsfrist til 1. september d.å.



Sammendrag: 
Utviklingsplanen beskriver langsiktige utviklingsmål for Rogaland. Den skal gi retning for 
samfunnsutviklingen, inkludert, men ikke begrenset til fylkeskommunen innsats. Den beskriver også 
foreslåtte endringer i den regionale planleggingen, for å møte regionens utfordringer og gripe 
muligheter. 
 
Bakgrunn for saken: 
Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi i begynnelsen av hver valgperiode, jfr. Plan- og 
bygningslovens § 7. Oppgaven er å beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket 
samfunnsutvikling, og hva samfunnsaktørene i Rogaland må gjøre for å oppnå den. Utviklingsplan for 
Rogaland gir et bilde av hensikten med dokumentet. 
 
Utviklingsplanen viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den skal gi retning, ikke bare for 
fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er med og utvikler Rogaland. 
 
Utviklingsplanen blir fylkeskommunens øverste styringsdokument.  De langsiktige utviklingsmålene 
vil gi retning til den regionale planleggingen og økonomiplanleggingen. Utviklingsplanen blir fulgt opp 
med intern organisasjonsutvikling. Dette arbeidet vil både gi en operasjonalisering av de 
overordnede føringene i utviklingsplanen, og føre til et helhetlig styringssystem. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
Innholdet i Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 
Plan- og bygningslovens § 7 beskriver følgende krav til innholdet i planstrategien. 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål 
som skal tas opp gjennom regional planlegging. 

 
Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og opplegg og medvirkning i planarbeidet. 

 
Utviklingsplanen oppfyller kravene til regional planstrategi.  Kunnskapsgrunnlaget gir også en 
fyldigere beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter. 
 
Den eksterne medvirkning har i hovedsak bestått av dialogmøter med kommunene og næringslivet. 
Den interne medvirkningen har vært omfattende. Videre utgjør høringen en sentral del av 
medvirkningen. 
 
Omveltning av utfordringsbildet 
Pandemien covid-19 medførte en omfattende forstyrrelse av samfunnsutviklingen. På samme tid 
som covid-19 oppstod, stupte oljeprisen. Næringsliv og arbeidsliv i Rogaland ble dermed rammet av 
dobbel krise. Dette kan i neste omgang påvirke blant annet folkehelsen, opplæringstilbudet, 
transportbehovet og kjøpekraften i Rogaland. 

·  Vi får omstillingsbehov i næringslivet, for fylkets viktigste næring igjen. 
·  Vi får økt sosial ulikhet, negative konsekvenser for helse- og samfunnsdeltakelse. 

 
Klimaendringene rammer samfunnet stadig hardere og naturmiljøene er truet. 
 
 
Bærekraftig utvikling – FN’s bærekraftmål  
Kunnskapsgrunnlaget og utviklingsplanen er organisert etter bærekraftdimensjonene: miljømessig, 
sosial og økonomisk bærekraft. 
Samarbeid, bærekraftmål nr. 17, er en forutsetning for å nå de andre målene.  Dette gjelder både 



samarbeid mellom forvaltningsnivåer og sektorer, men også med frivillige organisasjoner, næringsliv, 
opplæringsaktører og selve befolkningen. 
 
Kommuneøkonomien vil bli strammere framover.  Nå er det behov for effektive tiltak for å holde 
hjulene i gang, men på lenger sikt er det viktig at kommuner og fylkeskommuner viser måtehold i 
investeringer og drift, for å kunne lede an og ha slagkraft også i årene framover. 
 
Fylkesrådmannens vurderinger 
Utviklingsplanen bygger på grundige utredninger og medvirkning. 
 
 
4 Regionalplanens visjon, langsiktige utviklingsmål og innsatsområder 
 
Visjon: 
Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. 
 
Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 
 
Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 

·  Redusere klimautslipp i samsvar med Parisavtalen 
·  Tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima 
·  Øke matsikkerheten og bedre utnyttelsen av naturressursene 
·  Ivareta naturmiljøer og naturmangfold 

 
Konkurransedyktig region 

·  Styrke Rogalands konkurransedyktighet 
·  Bidra til grønn omstilling i næringslivet 
·  Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken 
·  Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse 

 
Helsefremmende og inkluderende samfunn 

·  Redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse 
·  Øke gjennomføring i videregående opplæring 
·  Demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap 

 
Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder 

·  Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 
·  Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 
·  Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

 
Forutsetninger for å nå målene: 
Samarbeid og sunn styring av kommuneøkonomien er forutsetninger for å nå målene. 
 
 
Forslag til endringer i planporteføljen (se regional planstrategi 11.5) 
Det skal utarbeides to nye regionalplaner for kompetanse og kulturminner, samt fem nye strategier 
for mobilitet, areal- og kraftkrevende virksomhet, naturmiljø og naturmangfold, samt integrering. 
I tillegg pågår utarbeidelse av flere regionalplaner, og det er behov for revidering/utvikling av en 
rekke regionalplaner. 



Det finnes også en oversikt over planer som det ikke er behov for å revidere i kommende periode. 
Planoversikten viser også en oversikt over planer som vil utgå som egen plan/strategi. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering 
Sola kommunes planstrategi legger Nasjonale forventninger, FN’s bærekraftmål, og forslag til 
regional planstrategi, til grunn for å møte framtiden.  
 
Dette samsvarer godt med Rogaland fylkeskommunes utviklingsplan og regional planstrategi 2021 – 
2024. 
 
Sola kommunes visjon «ansvar for hverandre» kan også tolkes i lys av regional visjon »Bærekraftig 
utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland». 
 
Sola kommunes strategiske mål: 

·  I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse 
·  I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn 
·  I Sola gir en robust økonomi oss handlekraft 
·  I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger. 

 
kan også tolkes i samsvar med de regionale utviklingsmål og innsatsområder. 
Vi planlegger Sola kommune i takt med regionens utviklingsplan. 
 
Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus)  
Den regionale planstrategien omtaler den interkommunale planen, og viser til at fylkeskommunen vil 
kunne stille ressurser tilgjengelig for å få planen vedtatt, alternativt innarbeide rammer for område i 
regionalplan Jæren.  
Arbeidet med ferdigstillelse av IKDP Forus pågår, etter at ny politisk styringsgruppe er nedsatt etter 
forrige kommunevalg.  
 
Kommunedirektøren forutsetter at den interkommunale kommunedelplanen, IKDP Forus, sluttføres 
av de involverte kommunene Sandnes, Stavanger og Sola.  
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 



 

Rogaland fylkeskommune 

firmapost@rogfk.no      Haugesund den 21. aug 2020 

 

Høringsuttalelse til «Utviklingsplan for Rogaland», regional planstrategi for perioden 2021-

2024 

Planen skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen i Rogaland i perioden 2021-2024. I 

forhold til tidligere planstrategier er den utvidet til også å inneholde en samfunnsdel.  

I tillegg til å beskrive status for samfunnsutviklingen skal den sette mål og retning for 

framtidig utvikling og angi hvordan oppgavene skal løses på et overordnet nivå.  

FN’s bærekraftsmål er lagt til grunn i arbeidet med planen og den er organisert etter de tre 

bærekraftdimensjonene, miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  

Klimaomstilling er et førende prinsipp i kommunenes og fylkeskommunens arbeid, særlig 

innen næringsutvikling, areal- og transportplanlegging og innkjøpsstrategi.  

Planens visjon er «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland». 

Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 

1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 

2. Konkurransedyktig region 

a. Styrke Rogalands konkurransedyktighet 

b. Bidra til grønn omstilling i næringslivet 

c. Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken 

d. Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse 

3. Helsefremmende og inkluderende samfunn 

4. Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder 

a. Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 

b. Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 

c. Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

I denne høringsuttalelsen er utgangspunktet næringsutvikling og den har dermed fokus på 

punkt 2, konkurransdyktig region.  

Innspill 

Med utgangspunkt i Byregionprogrammet i regi av Kommal- og 

Moderniseringsdepartementet (avsluttet i 2017) ble rapporten «En region, ett ansikt 

utarbeidet». Denne er fulgt opp med blant annet en verdiskapingsanalyse 2. hvert år, siste 

gang i desember 2019. Her blir Haugesundregionen sammenlignet med Stavangerregionen, 

Bergensregionen og Norge.  

Rapporten viser tydelig at utviklingen i sysselsetting i Haugesundregionen (inkluderer de 10 

Haugaland Vekst kommunene) er forholdsvis svak sammenlignet med de andre regionene. 
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Veksten i verdiskaping er også lavere, dvs det forholdsmessige gapet øker og de andre 

regionene drar i fra.  

I tillegg har Telemarksforskning laget en regional analyse for Haugalandet som kan være 

relevant i denne sammenheng.  

Grunnlaget som følger med det framlagte forslaget gjelder for det meste hele fylket, det 

finnes lite som forteller noe om status og utvikling for den enkelte arbeidsmarkedsregion. 

Det er interessant å observere at analysene som er gjort av fylkeskommunen sjelden viser de 

interne forskjellene i fylket. Ovennevnte eksempel på forskjellig vekst i verdiskaping 

bekrefter store variasjoner og ulik utvikling i nord- og sørfylket. I tillegg har nordfylket et 

felles bo- og arbeidsmarked med Sunnhordland. Spørsmålet er hvordan planstrategien og 

videre planlegging vil og kan ivareta de interne forskjellene i fylket? 

Verdiskaping forutsetter både arbeidskraft og kapital. Viktigheten av arbeidskraft med riktig 

kompetanse er godt omtalt i planforslaget, men hvordan er utviklingen i veksten i private 

investeringer i fylket i forhold til resten av landet? Er det store interne forskjeller i fylket, og i 

så fall, hvilke handlinger og virkemidler kan bidra til å redusere disse?  

EU har ambisjon om en multiplikator på 15 mellom offentlige og private investeringer. Altså, 

for hver offentlige krone som investeres er ambisjonen at private investerer 15 kroner. 

Såkalte «smarte offentlige investeringer» (ofte infrastruktur) som tiltrekker seg private 

investeringer og dermed jobber. Har fylkeskommunen definert noen tilsvarende ambisjoner 

som EU for sine investeringer? 

Med ulikt utgangspunkt og utviklingstrend, kan det være nødvendig med ulike virkemidler i 

nord og sør. I tillegg må Sunnhordland kobles på de ulike prosessene som går for at planene 

som særlig angår næringsutvikling, kompetanse og infrastruktur skal være gode og 

hensiktsmessige verktøyer også for nordfylket.  

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er en viktig kompetanseinstitusjon som har stor betydning 

for nordfylket og som krysser grensen til Vestland fylke. Det er forventninger om at 

fylkeskommunen setter HVL på kartet på lik linje med UiS. Noe som blir svært aktuelt når 

arbeidet med den foreslåtte regionalplanen for kompetanse settes i gang. Vi vil også minne 

om at i tillegg til arbeidet som skjer gjennom utdanningsinstitusjonene, har Haugaland Vekst 

et kontinuerlig arbeid med rekruttering av rett kompetanse til regionen gjennom  det 

regionale omdømmearbeidet og Haugaland Skole og Arbeidsliv, som hjelper ungdom til å 

treffe best mulig med de utdanningsvalgene de tar.  

Vi registrerer at det skal utarbeides en strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet og 

minner om at Haugaland Næringspark med sitt 5000 dekar store ferdigregulerte område, 

ligger i nordfylket. Parken ligger i et område der det ikke går på bekostning av dyrket areal 

eller matjord, og det er god plass til mange virksomheter. I tillegg arbeider Statnett for å få 

på plass en ny 420 Kv linje, som vil gi tilgang til mer kraft i området.  

 

 

https://regionalanalyse.no/report/11010/1/1


 

Konklusjon 

Kompetanse- og grønn teknologiutvikling i både prosessindustrien og havnæringene i 
nordfylket er svært viktig for å nå de overordnede klimamål og i arbeidet med tiltak knyttet 
til klimaomstilling. Mulighetene som ligger i disse næringsmiljøene bør inngå i det videre 
arbeidet med plan for «energi- og klima», «strategi for areal- og kraftkrevendeindustri»  og 
«smart spesialisering».   
 
Når det gjelder vesentlig infrastruktur som driver og innsatsfaktor for næringsutvikling, 
ønsker vi også å trekke frem viktigheten av Haugesund lufthavn, Karmøy, investeringer og 
oppgraderinger i de nasjonale transportkorridorene E 134 og E 39, Karmsund havn samt 
internasjonal datafiber. 
 
I planstrategien er begrepet «hele Rogaland» brukt og tillagt en utvidet betydning. For å 

utvikle et bærekraftig fylke må hele samfunnet bidra, blant annet må forvaltningsnivåene  

være mer samkjørt. Samhandling og samvirke er begreper som er tatt i bruk og det 

oppfordres til større grad av interkommunalt samarbeid. Haugaland Vekst er kommunene i 

nordfylkets arena for samhandling innenfor prioriterte områder som bidrar til økt 

næringsutvikling. Det er en klar forventning om at fylkeskommunen er seg bevisst dette. På 

samme måte som at Haugaland Vekst skal bidra til at mål som settes nås, enten det gjelder 

eierkommunenes eller fylkets mål. En forutsetning for å lykkes er samarbeid på alle nivåer. 

Haugaland Vekst (HV) er eid av 10 kommuner i nordfylket samt RFK, der to er plassert i 

Vestland. I tillegg har HV tett samarbeid inn mot relevante fora i Sunnhordland og bidrar 

gjerne for å trekke Sunnhordlandsmiljøene med i prosessene der det er relevant og naturlig. 

Til slutt presiseres det at det er svært viktig at fylkesplanene tar inn over seg at det finnes 
flere bo- og arbeidsmarkeder i fylket med forskjellige utfordringer og muligheter.  Det er 
viktig at analyser og rapporter som danner grunnlaget for hvor fylkeskommunens ressurser 
legges, tar hensyn til dette. Tiltak som tjener sør-fylket trenger nødvendigvis ikke gjøre det 
samme for nord-fylket og motsatt. Disse forskjellene må fanges opp i de strategier og tiltak 
som iverksettes for at den enkelte region og til slutt fylket, skal lykkes med de målene som 
blir satt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Haugaland Vekst IKS 
 
 
 
Kopi til: 
Kommunene i Haugaland Vekst 
Herdis Sigurgrimsdottir, Rogaland fylkeskommune, herdis.sigurgrimsdottir@rogfk.no   
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Vedlegg 
Kommentarer til foreslåtte endringer i planporteføljen som er relevant innenfor punkt 2, 
Konkurransedyktig region:  
 
Regionalplan for kompetanse 
Denne vil ha betydning for fylkets og Haugalandets videre utvikling og det er svært viktig at 
HVL trekkes aktivt med. Vestland fylkeskommune har utarbeidet en serie web rapporter i et 
kunnskapsgrunnlag, Kompetanse for 2020, som ser på framtidig behov for kompetanse i de 
forskjellige regionene. En tilsvarende rapport er svært ønskelig for Rogaland. Det vil være en 
stor fordel at den inkluderer de to Vestlandsfylkene med Etne og Sveio, slik at hele bo- og 
arbeidsregionen i nordfylket blir inkludert.  
 
I og med at Haugaland Vekst har et aktivt arbeid innenfor rekruttering og rett kompetanse 
(det regionale omdømmearbeidet, https://haugesundregionen.no/) og er tett på 
ungdommene når det gjelder utdanningsvalg (Haugaland Skole og Arbeidsliv, 
https://skoleogarbeidsliv.no/), ser vi det som naturlig at Haugaland Vekst også tas med når 
Regionalplan for kompetanse skal arbeides med.  
 
Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet 
Dette er en strategi som naturlig hører hjemme i Nærings- og innovasjonsstrategien for 
Rogaland, og vi stiller spørsmålstegn ved at det legges opp til en egen prosess for akkurat 
denne og bakgrunnen for valget.  
Uansett om det blir egen strategi eller en del av Nærings- og innovasjonsstrategien, minner 
vi om at Haugaland Næringspark ligger i vår region, og det er naturlig at den, som er en av 
Norges største og ferdig regulerte (5000 mål), med fokus på sirkulærøkonomi, energi- og 
arealkrevende virksomheter, kobles aktivt på når strategien skal jobbes fram.  
 
Norges første industrielle havvindområde, Utsira Nord åpnet i juni 2020. Dette er et 
næringsareal i sjø mellom Karmøy og Bømlo, og har stor nasjonal betydning for hele fylket 
og nordfylket spesielt. Utsira Nord bør derfor absolutt tas med i arbeidet med strategien. 
Det er viktig også å ta med at Sunnhordland vil spille en viktig rolle i en industriell utbygging 
av feltet pga verftsindustrien og det maritime leverandørmiljøet. 
 
Smart spesialiseringsstrategi/Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland 
Planen er under arbeid og blir sendt til høring etter 1. september. Dersom den treffer med 
sine strategier og tiltak, kan denne danne et godt grunnlag for rulleringen av 
utviklingsplanen for Haugesundregionen.  
 
Regionalplan for energi og klima/Regionalplan for klimaomstilling – revisjon 
Her kan det bli aktuelt med delstrategier som grenser mot temaer som grønn 
næringsutvikling og strømforsyning.  
 
Kraftkrevende industri – store prosessanlegg i Nord-fylket (Hydro på Karmøy, Equinor på 

Kårstø i Tysvær og Eramet i Sauda). Disse representerer viktige industriarbeidsplasser for 

fylket, kompetansemiljø- og teknologiutvikling, eksport og naturressurser. Prosessanleggene 

https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/kunnskapsgrunnlag/
https://haugesundregionen.no/
https://skoleogarbeidsliv.no/
https://haugalandvekst.no/regional-utviklingsplan-haugesundregionen/


 

står også for store punktutslipp. Mulighetene knyttet til disse anleggene bør inngå i det 

videre arbeidet med plan for «energi- og klima», «strategi for areal- og 

kraftkrevendeindustri»  og «smart spesialisering». Dette er anlegg med omliggende 

strategiske arealer med energitilgang, infrastruktur/havn og tilgang til viktige markeder.    

 
RP landbruk, RP sjøareal havbruk og bioøkonomistrategi 
Dette er viktige temaer som er sentrale innenfor næringsutviklingsfeltet i nordfylket og det 
er behov for å bli trukket aktivt med i prosessene som går. Idéen om å utvikle og slå sammen 
de tre planene til en ny, overordnet satsing for matregion Rogaland kan være bra, forutsatt 
at de tematiske områdene ikke blir svekket. Landbruk er en næring med stort potensial, 
samtidig med at antall gardsbruk og dyrket areal er nedadgående. Uten et levende landbruk 
og nye generasjoner på gardsbrukene, svekkes distriktene og en risikerer at bygdene går en 
sakte død i møte.  
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Høyringsuttale Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Utviklingsplan for Rogaland er først og fremst Rogaland fylkeskommune sin planstrategi med prioritering og 
utgreiing av fylket sitt planbehov i perioden 2021-2024. Utarbeiding av desse regionale planane vil vidare ha 
stor innvirkning på alle kommunane. 

Kvar planprosess vil krevje og legg opp til medverknad frå kommunane og det er derfor meir naturleg å 
komme med uttale til dei aktuelle planprosessane for kvar plan.

Vindafjord kommune sluttar seg også til felles uttale utarbeida av Haugaland vekst, sjå vedlegg som også blir 
oversendt i forkant av politisk styringsgruppemøte seinare i dag der særleg forhold knytt til næringsutvikling 
blir løfta fram.

Vindafjord kommune tek derfor høyringsutkastet til orientering, men kjem likevel med nokre administrative 
kommentarar under.
Det er gitt anledning til å sende inn administrativ høyringsuttale innan høyringsfrist og ettersende politisk 
behandling. 
Ut frå vurderingane over vil dei adminstrative kommentarane følgje høyringsutkastet og leggast ved 
formannskapet 8. september som ein referatsak. Eventuelt politisk vedtak som er i strid med eller meir 
utfyllande enn den adminstrative uttalen her, vil bli ettersendt 9. september.

Visjon og utviklingsmål
Berekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland  er ein god visjon for Rogaland og like viktig i heile 
fylket. Det er også dei 4 utviklingsmåla: Klimaomstilling og livskraftige naturmiljø, konkurransedyktig region, 
helsefremmende og inkluderende samfunn og attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder.
Særleg mål om ein konkurransedyktig region og attraktive, byer og tettsteder vil likevel krevje ulik tilnæring i 
dei ulike områda og kommunane i fylket.  

Utviklingstrekk
Dette kapitelet startar med overskriften «et bilde i endring». Det er ikkje eit bilete i endring i dette fylket, det 
er mange.  Verdiskapning, byutvikling, landbruk, distriktskommunar, tettstadar har svært ulik utvikling i 
Rogaland og kan ikkje analyserast likt. Unntaket er kanskje at miljø og klima gir like store utfordringar alle 
plassar.
Det blir gjort for mange enkle konklusjonar på at sentralisering gir auke i trivsel mens folk på bygda kjenner seg 
trygge. Løysingar knytt til gode nærmiljø og trafikk og kollektivtransport er svært forskjellige i deg ulike 
lokalsamfunna i fylket.  
Særleg knytt til etablert næringsliv og næringsutvikling framover, vil ikkje eit felles bilete av Rogaland knytt til 
verdiskaping, sysselsetting og kompetanse gi gode løysingar i heile Rogaland.  

I arbeidet med å oppnå måla meiner Vindafjord kommune at det er vesentleg at Rogaland fylkeskommune sett 
seg inn i lokale utviklingstrekk. Det er avgjerande og kjenne til dei ulike forutsetningane og utviklingstrekka for 
å kunne oppnå målsetningane i heile fylket. Utvida samarbeid mellom RFK og kommunane, som også i 

mailto:postmottak@vindafjord.kommune.no
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utviklingsplanen er sett opp som ein føresetnad for å nå måla, er særleg viktig opp mot kommunane i 
nordfylket. Det vil auke kompetansen på utfordringane i denne delen av fylket og gi eit betre grunnalg for gode 
planprosessar og eit godt beslutningsgrunnlag. 

Med helsing

Anne Sofie Sandvik Yngve Folven Bergesen
Kommunalsjef Samfunnsutvikling Rådmann

Dokumentet vert sendt utan underskrift.  Det er godkjent i samsvar med interne rutinar.

Vedlegg:
Utviklingsplan for Rogaland planstrategi forslag til høringsinnspill

Mottakarar:
Rogaland fylkeskommune - 
regionalplan.avd.

Pb 130  Sentrum 4001 STAVANGER
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Rådmannen sit framlegg til vedtak samrøystes vedtatt med 9 røyster. 
 
FS-046/20 Vedtak: 
Skriva og meldingane vert tekne til orientering. 
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Uttale til regional planstrategi for Rogland fra Eigersund kommune 
 

Sammendrag: 
Rogaland fylkeskommune har lagt forslag til Utviklingsplan for Rogaland ut til offentlig ettersyn. 
Dette tilsvarer den regionale planstrategi, og viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den skal gi 
retning, ikke bare for fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er med og utvikler 
Rogaland. Utviklingsplanen er Rogalands regionale planstrategi, jfr plan- og bygningsloven § 7. 
Eigersund kommune mener at regional utviklingsplan gir retning og tydeliggjøre Rogaland 
fylkeskommunes prioriteringer i planperioden og støtter de foreslåtte endringene i planporteføljen. 
Eigersund kommune mener at Rogaland fylkeskommune bør ha et større fokus på små- og 
mellomstore byer og at det derfor bør utarbeides en egen strategi for små- og mellomstore byer i 
fylket. Dette er byer som er for små til å komme inn under storbypakkene og for store til å komme 
inn under distriktssatsingene. De har derfor en tendens til å falle mellom to stoler og bli glemt i 
virkemiddelapparatet. Det er stort behov for også å tilpasse oppfølgingen til mellomstore 
bykommuner slik som Eigersund.    

 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
1. Eigersund kommune mener at regional utviklingsplan gir retning og tydeliggjør Rogaland 

fylkeskommunes prioriteringer i planperioden og støtter de foreslåtte endringene i 
planporteføljen.   

2. Rogaland fylkeskommune bør utarbeide en egen strategi for små- og mellomstore byer slik 
som f.eks. Egersund mfl. Dette er byer som er for små til å komme inn under storbypakkene 
og for store til å komme inn under distriktssatsingene. De har derfor en tendens til å falle 
mellom to stoler og bli glemt i virkemiddelapparatet. Det er stort behov for også å tilpasse 
oppfølgingen til mellomstore bykommuner slik som Eigersund.  

3. Når det gjelder Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet viser vi til at dette er 
virksomheter som planlegges lokalisert mange steder i fylket og det er viktig at en først 
vurderer eksisterende næringsområder i kommuneplanene ev. utvidelse av disse områdene 
før en etablerer helt nye satelittfelt som ofte ligger uten infrastruktur eller kollektivtilbud. 

4. En støtter at en slår sammen regionalplan for massehåndtering med byggeråstoffplanene for 
Jæren og Ryfylke. Prinsippene må utvikles for hele fylket og en viser her til de potensielt 
enorme mineralressursene som en finner i Dalane og da særlig på Helleland i Eigersund 
kommune. Eigersund kommune skal utarbeide egen kommunedelplan for mineralressurser i 
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perioden. 
 

 
 

Saksgang: 
KPU gir høringsuttale til Rogaland fylkeskommune. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 

Regional planstrategi for Rogland  
 
Innledning og bakgrunn 
Regional planstrategi skal beskrive status i samfunnsutviklingen, sette mål og retning for 
framtidig utvikling, og angi hvordan oppgavene skal løses, på et overordnet nivå. Oppgaven 
er lovpålagt i plan- og bygningsloven § 7. I tillegg er dette en verdifull anledning til å løfte 
blikket og vurdere hvordan vi vil at Rogaland skal utvikle seg videre.  Fylkeskommunen 
foreslår å kalle planstrategien for Utviklingsplan for Rogaland. Dette vil være et mer 
forklarende navn på dokumentet – en plan for hvordan Rogaland skal utvikle seg. 
Fylkeskommunens rolle er å lede an i den regionale samfunnsutviklingen. FNs 
bærekraftsmål er et nyttig hjelpemiddel i så måte. Tenkningen bak bærekraftsmålene er lagt 
til grunn i arbeidet med utviklingsplanen. 
 

Kunnskapsgrunnlaget og målbilder 
Kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi ble i stor grad utarbeidet i løpet av siste kvartal 
2019. Mye av innholdet er fortsatt gyldig, til tross for store omveltninger.Utfordringene er 
summert opp i følgende overskrifter: 

 Smittevern og konjunkturendringer gir en uforutsigbar utvikling 
Klimaendringer og tap av artsmangfold truer livsgrunnlaget vårt 
Omstillingsbehovet i næringslivet rykker nærmere Universell utforming: 
Sosial ulikhet øker og påvirker helse og samfunnsdeltakelse 

 Sterke fellesskap gjennom samarbeid 
 
Med bakgrunn i dette har en pekt ut følgende langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 

1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø  

 Redusere klimagassutslipp i samsvar med Parisavtalen  

 Tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima  

 Øke matsikkerheten og bedre utnyttelsen av naturressursene  

 Ivareta naturmiljøer og naturmangfold  
2. Konkurransedyktig region  

 Styrke Rogalands konkurransedyktighet  

 Bidra til grønn omstilling i næringslivet  

 Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken  

 Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse  
3. Helsefremmende og inkluderende samfunn  

 Redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse  

 Øke gjennomføring i videregående opplæring  

 Demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap  
4. Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder  

 Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum  

 Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt  

 Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser  
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Rådmannen støtter hovedgrepene som er foreslått i Utviklingsplan for Rogaland, og vil 
kommentere noen av de foreslåtte endringer i planporteføljen: 

a) Det er positivt at en har gått gjennom og ryddet i planporteføljen. En vil særlig peke 
på at en skal utarbeide Regionalplan for kulturminner, noe som en vurderer som 
positvt.  

b) Det vurderes som meget positivt at en får utarbeidet «Strategi for areal- og 
kraftkrevende virksomhet». En viser til at dette planlegges mange steder og en 
vurderer det som viktig at en først vurderer eksisterende næringsområder i 
kommuneplanene ev. utvidelse av disse før en etablerer helt nye satelittfelt som ofte 
ligger uten infrastruktur eller kollektivtilbud. 

c) Det er også positivt at en får en overordent plan for integrering jfr. at Eigersund 
kommune også skal utarbeide slik plan. 

d) En støtter at en slår sammen regionalplan for massehåndtering med 
byggeråstoffplanene for Jæren og Ryfylke. Prinsippene må utvikles for hele fylket og 
en viser her til de potensielt enorme mineralressursene som en finner i Dalane og da 
særlig på Helleland i Eigersund kommune. 

e) Det er postivt at en foreslår å slå sammen regionalplan for folkehelse og fylkesdeplan 
for universell utforming. 

f) At en ønsker å videreutvikle regionalplan for energi og klima og samordne denne 
med Regionalplan for klimatilpasning er et fornuftig grep og i tråd med slik en tenker i 
vår kommuneale planstrategi. 

g) Det er positivt at Samferdselsstrategien revideres paralelt med med rulleringen av 
Nasjonal transportplan, aktuell for perioden 2022-2033. 

h) Det er fornuftig å avvente revidering av RP landbruk, RP sjøareal havbruk og 
bioøkonomistrategi frem til smart spesialiseringsstrategi foreligger jfr. at mat kan bli et 
prioritert område for næringsutvikling.  

i) Rogaland fylkeskommune bør utarbeide en egen strategi for små- og mellomstore 
byer slik som f.eks. Egersund mfl. Dette er byer som er for små til å komme inn under 
storbypakkene og for store til å komme inn under distriktssatsingene. De har derfor 
en tendens til å falle mellom to stoler og bli glemt i virkemiddelapparatet. 

 

Folkehelse: 
Regionalplan for folkehelse revideres og slås sammen med Fylkesdelplan for universell 
utforming. Deler av Fylkesdelplan for inkluderende samfunn kan inngå. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

 
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  
 
 
 

Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
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Dokumenter – i saken: 

756761 Høringsutkast - Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024.pdf 
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